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ABSTRACT 
Vårt arbete lyfter fram de kritiska aspekter som belyses av pedagoger, via intervjuer, 

samt litteratur, gällande arbete med barn med funktionsnedsättningar. Det handlar om 

hur dessa barn, med exempelvis asperger eller ADHD, påverkar pedagogers arbete. 

Kräver barn med funktionsnedsättningar mer tid? Mer eller annan kompetens? 

Forskningen har sin grund i de kritiska aspekter som tas upp i, anser vi, relevant 

litteratur och i aktuell forskning. Vi ville få en bra helhetsbild, därför valde vi att granska 

arbetet i både grundskola och förskola. Vi genomförde kvalitativa intervjuer med fyra 

stycken pedagoger från dessa två verksamheter. En naturlig del i arbetet blev att granska 

huruvida det är möjligt med en skola för alla och alla barns rätt till likvärdig utbildning, 

oavsett förutsättningar. Resultatet visar att såväl litteraturen som pedagogerna ställer sig 

tämligen positivt till inkludering, men att de kritiska aspekter som framkommer är bland 

annat brist på resurser och kompetens. Det finns många delar som ska fogas samman i 

pedagogers yrke när det handlar om inkludering av barn med funktionsnedsättningar. De 

aspekter som visade sig extra tydligt i studien med koppling till förutsättningar att 

genomföra en likvärdig utbildning är bland annat specialpedagogisk kompetens, tid och 

föräldrasamverkan. Vidare visar studien på en skillnad mellan förskola och grundskola 

gällande inkludering. 

Nyckelord: Barn med funktionsnedsättningar, inkludering, en skola för alla, 

föräldrasamverkan, resurser, tid, specialpedagogisk kompetens, kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv. 
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1 INTRODUKTION 

Under vår utbildning har vi upplevt att det handlar väldigt lite om fenomenet 

inkludering av barn med funktionsnedsättningar. Vi är intresserade av detta 

ämnesområde och anser båda två att det är viktigt att vara insatt, då vi har upplevt att 

det är relativt vanligt ute i verksamheterna. Det föll sig tämligen naturligt att arbeta 

utifrån pedagogerna, då det är detta perspektiv vi har nytta av i vårt kommande yrke. 

Förhoppningsvis är det även givande för andra som utbildar sig inom eller arbetar 

med pedagogik. 

I kursen Allmänt Utbildningsområde 2 (AU2), som tog plats under vår fjärde termin, 

hade vi en delkurs som berörde det specialpedagogiska perspektivet. Vi fick läsa en 

valfri bok som berörde någon form av funktionsnedsättning, skissera upp en 

skolverksamhet som var anpassad utefter alla elevers olika förutsättningar och 

liknande övningar. Denna delkurs var tidmässigt ganska kort och vi upplevde att det 

är ett ämne som borde ha getts betydligt mer plats i utbildningen. Det är ifrån denna 

kurs som vi fick idén och intresset att göra ett examensarbete om inkludering och hur 

det faktiskt fungerar ute i verksamheterna. 

I en aktuell rapport från European Agency for Development in Special Needs 

Education (2011) skriver de att ett bekymmer är att inkludering är något som enbart 

berörs i kurser om specialpedagogik, istället för att vara ett naturligt inslag i 

lärarutbildningen (s. 22). 

- Ur Torey Haydens bok ”Andras ungar” (1981): 

”Är det romantiskt? Att vilja ge människor nåt mer än vad vi gör idag, 

är det verkligen romantik?” Vi såg på varandra. Han skakade på 

huvudet igen:  

”Torey, vår uppgift är att undervisa. I läsning, skrivning, räkning och 

alla andra ämnen som finns med i läroplanen. Det är faktiskt ett sätt att 

ge människor mer. Det finns inga genvägar.” Jag svarade inte, för jag 

visste inte vad jag skulle säga.  

”Hör du, Tor, det som Edna gjorde mot Lori var kanske inte så lyckat 

som jag skulle ha önskat. Men sånt är livet. Hon ställde faktiskt inte 

några orimliga krav på flickan. Om Lori inte klarar trycket i första 

klass, kommer hon aldrig att ta sig igenom systemet utan psykologisk 

hjälp.”  

”Då måste vi kanske ändra på systemet.”  

”För ett enda barns skull? Jag förstår hur du känner dig. Tro mig, det 

gör jag verkligen. Men det här är en skola. Vi är här enbart för att 

undervisa. Det är tråkigt att vissa barn misslyckas, men det är så det 

är.”  

”Dan, inget system borde få vara så betydelsefullt. När man börjar offra 

människor för att hålla systemet igång, då är någonting verkligen på 

tok.” (Hayden, 1981, s. 218-229). 
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2 BAKGRUND 

Vår uppsats undersöker hur inkludering av barn med funktionsnedsättningar 

påverkar pedagogers arbete. Därför kommer bakgrunden att behandla exempelvis 

inkludering, pedagogers arbete, resurser, föräldrasamverkan och dylikt. Anledningen 

till att kapitlet presenterar en rad olika aspekter är att det ska bli en bättre helhetsbild 

av pedagogens arbete.  

Undersökningen sträcker sig över förskolan och grundskolans tidigare år. Vi 

bestämde oss för att ta med hela detta åldersspann för att kunna jämföra de båda 

verksamheterna och se vilka likheter och skillnader som finns. 

I texten nedan kommer orden ”barn” och ”elever” att användas synonymt. Detta för 

att få ett bättre flyt, men även för att underlätta läsningen, då våra källor använder 

båda benämningarna. Vi kommer att använda ordet ”pedagoger”, vilket omfattar alla 

som arbetar med klasser eller barngrupper inom förskola och skola. Om 

sammanhanget kräver det kommer vi att skriva ”förskollärare” eller 

”grundskollärare”. Begreppet ”klass” syftar till grundskolan och ”barngrupp” hör till 

förskolan. 

Begreppen ”vanlig verksamhet” och ”normalbegåvade barn” använder vi på grund av 

att det behövs samlingsbegrepp som motvikt till ”särskola” och ”barn med 

funktionsnedsättningar”. Vi använder också begreppet ”barn i behov av särskilt 

stöd”, vilket syftar på alla barn som har någon form av funktionsnedsättning, allt 

ifrån koncentrationssvårigheter till fysiska funktionsnedsättningar. 

2.1 Barn med funktionsnedsättningar 

Vi har märkt att genom åren har begreppet funktionsnedsättning givits en rad olika 

benämningar, såsom ”handikappad” eller ”funktionshindrad”. Idag använder vi oss 

dock av begreppet funktionsnedsättning. I en rapport från European Agency for 

Development in Special Needs Education (2011) talas det om att bara för att 

begreppet ändras, betyder inte det att attityden eller sättet att tänka ändras (s. 15). 

Enligt Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) ändrades begreppet barn 

med särskilda behov till barn i behov av särskilt stöd under 90-talet (s. 20). Brodin 

och Lindstrand (2010) förklarar att benämningen ändrades därför att exempelvis barn 

med funktionsnedsättningar har samma behov som de normalbegåvade barnen, men 

de kan däremot behöva extra stöd (s. 69). Detta lyfter fram den ändring som Persson 

(2003) nämner, vilken innebar att fokus skulle flyttas från fel hos eleven till att 

istället undersöka hur eleven kan utvecklas med hjälp av en verksamhet som 

anpassar sig efter eleven istället för tvärtom (s. 18).  

Enligt Lpfö 98 (2010) ska verksamheten utformas på olika sätt beroende på vilka 

behov och förutsättningar som finns (s. 5). Det vill säga att eleverna alltså inte ska 

behöva vara likadana för att platsa i skolan, utan att skolan ska vara rustad att ta emot 

alla elever, oavsett förutsättningar. Swärd och Florin (2011) uttrycker liknande 

tankar, då de skriver att pedagoger sällan ser fel i sitt pedagogiska arbete eller i 

verksamheten. De förlägger hellre felen eller svårigheterna till eleven (s. 24). 

Larsson (2004) uttrycker vikten av att tänka enligt följande: ”för skolan som helhet 

skall undervisningen vara likvärdig och för olika elever skall den vara olika” 

(Larsson, 2004, s.12). Det handlar väldigt mycket om att individualisera 

undervisningen i skolan, för att alla elever ska ges rätt utmaning. Skolverket (2001) 

nämner att pedagoger i grundskolan var mer kritiska mot vissa elevers chanser att nå 
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målen än vad pedagogerna på gymnasiet var. Grundskolepedagogerna menade att 

vissa mål krävde så pass mycket att det fanns elever som inte skulle kunna nå dem, 

oavsett vilket stöd de fick (s. 17). Därför är det viktigt, som Hellström (2001) 

framhåller, att som pedagog förstå alla barn utifrån deras olika premisser och 

bakgrunder. Det viktiga är alltså inte diagnoser, utan att se barnet (s. 29). 

I flera källor framhålls det faktum att barn som behöver särskilt stöd ökar. Lutz 

(2009) gör oss uppmärksamma på Skolverkets rapport (2004, 2008), där det visas en 

markant ökning av dessa barn (s. 19). Vidare nämner Lutz (2009) de olika 

anledningar som Skolverket anser förklarar ökningen, bland annat läroplanens krav, 

sämre uppväxtvillkor för en del barn och att kvaliteten på verksamheten har blivit 

sämre (s. 97).  Barn som påverkas av dessa aspekter kan alltså få visst stöd i 

skolundervisningen. Nilholm (2012) citerar skollagen, där § 7 i kapitel 3 säger 

följande gällande barn i behov av särskilt stöd i grundskolan: ”särskilt stöd får ges 

istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement 

till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning” (Nilholm, 2012, s. 24-25). 

Precis som Nilholm (2012) nämner är detta ganska oprecist, då barn i behov av 

särskilt stöd är ett tämligen öppet begrepp. Det framgår inte heller på vilket sätt 

stödet ska ges eller i vilken omfattning (s. 25). Lutz (2009) citerar Socialtjänstelagen 

rörande vilka barn som ingår i kategorin barn i behov av särskilt stöd, och det är 

följande: 

Barn med funktionshinder av olika svårighetsgrad, t.ex. rörelsehinder, 

utvecklingsstörning, hörsel- eller synskador, är en förhållandevis liten del av samtliga 

barn med behov av särskilt stöd. En betydligt större grupp utgörs av de barn som har 

mer diffusa och svårtolkade problem. Det kan gälla barn med olika typer av lättare 

funktionsstörningar och utvecklingsavvikelser med biologisk grund, exempelvis 

koncentrationssvårigheter och motorisk-perceptuella svårigheter, eller barn med 

språk- och talsvårigheter. Det kan också gälla barn med känslomässiga och/eller 

psykosociala svårigheter samt barn som far illa (Lutz, 2009, s. 92-93). 

En annan kategori av barn som behöver extra stöd är, enligt Lutz (2009), de barn 

som har drabbats av svåra situationer, exempelvis dödsfall i familjen eller 

skilsmässor (s. 143). Persson (2003) citerar ur skollagtexten vilka elever som anses 

vara i behov av särskilt stöd och det är följande: ”… elever som har svårigheter i 

skolarbetet” (Persson, 2003, s. 18). Även detta är tämligen oklart uttryckt, då det är 

oerhört många elever som har svårigheter i skolan. Var dras gränsen? Hur stora 

svårigheter ska en elev bedömas ha innan denne får särskilt stöd? De stödinsatser 

som skolan kan bidra med gällande barn i behov av särskilt stöd kan delas upp i fyra 

kategorier, enligt Persson (2003): ”studiehandledning på modersmålet, 

stödundervisning, särskild undervisning” och ”anpassad studiegång” (Persson, 2003, 

s. 22). Ett ganska talande citat är det som Brodin och Lindstrand (2010) lånar av 

Tideström (1984), nämligen att ”en del barn behöver mer för att få lika mycket” 

(Brodin & Lindstrand, 2010, s. 15). Vilka barn är det då som avviker och behöver 

extra stöd? 

2.2 Normalitet och avvikelser 

Lutz (2009) skriver att det måste finnas någon form av normalitet att utgå ifrån för 

att kunna ge barn rätt stöd. Detta för att kunna se när det behövs sättas in specifika 

åtgärder för att hjälpa något barn som halkar efter (s. 87). Vad är då normalt? Lutz 

(2009) skriver att man definierar ett normalt förskolebarn efter vad som anses vara 

en genomsnittlig utveckling (s. 109). Alltså är det ganska godtyckligt. Barn tycks 
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bedömas efter pedagogernas syn på vad som är normalt eller avvikande. Brodin och 

Lindstrand (2010) är inne på samma spår som Lutz (2009), då de skriver att 

personalen inom förskolor i allmänhet har en generell syn på hur ett barn som följer 

en normal utvecklingskurva ska vara (s. 141). Vidare nämner de att barn redan i tidig 

ålder klassas som avvikande, vilket kan ge dem en negativ stämpel (s. 141).  

I förskolan är barn betydligt mer inkluderade än vad de är i grundskolan. Högre upp i 

skolväsendet blir det istället så att, som Swärd och Florin (2011) skriver, barn som 

inte klarar grundskolans utbildning oftast placeras i särskola (s. 13). Alexandersson 

(2009) citerar ur den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop. 

1999/200:79), där det står att någon som har funktionsnedsättning ska ha samma rätt 

att bestämma över sitt liv och samma möjligheter, utan att ses som ett objekt i behov 

av åtgärder (s. 6).  

Enligt Lutz (2009) finns det en viss skillnad mellan förskola och grundskola när det 

gäller barn i behov av särskilt stöd. En skillnad som nämns är bland annat 

uppdelningen av barnen, vilken är mycket tydlig i grundskolan. I grundskolan kan 

eleverna gå i särskola eller vanlig grundskola. I förskolan är däremot alla barn 

integrerade, i alla fall platsmässigt (s. 102). Detta innebär att barnen befinner sig i 

samma verksamhet, men det är osäkert huruvida de är delaktiga i de pedagogiska 

aktiviteterna. En viktig tanke som väcks av Swärd och Florin (2011) är 

ifrågasättandet av anledningen till att elever delas upp. Hur kommer det sig att 

Sverige fortfarande agerar i två olika skolformer; grundskola och särskola? 

Grundidén är att alla elever ska nå de mål som finns i läroplanerna, med hjälp av 

extra stöd där det behövs (s. 24). Kanske är det som Maxwell (2012) skriver, efter 

referat från Shakespeare och Watson: ”people with impairments are disabled by 

society and not their impairment” (Maxwell, 2012, s. 35). Vi kan konstatera att 

genom inkludering får barn se hur olika människor kan vara, vilket förhoppningsvis 

ökar deras förståelse. 

2.3 Inkludering 

Många länder arbetar för en inkluderande skolform, enligt European Agency for 

Development in Special Needs Education (s. 13). De ger exempel på en undran ifrån 

Ungern, då man diskuterar huruvida inkludering endast betyder att elever ska finnas 

på samma plats, eller om de också ska vara delaktiga (s. 14). Delaktighet kan betyda 

olika saker, skriver Alexandersson (2009), men övergripande handlar det om 

interaktion mellan en person och den sociala och fysiska miljön (s. 6). Eriksson 

Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) nämner att idén om en inkluderad skola 

uppdagades redan på 1960-talet (s. 17). Det är intressant att tanken om en 

inkluderande skola väcktes så pass tidigt. Förut användes dock ordet integrering mer, 

men enligt Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) började detta 

begrepp kritiseras under 80-talet, då det upplevdes att eleverna skulle anpassas efter 

verksamheten. Istället började begreppet inkludering användas, vilket syftade till att 

verksamheten skulle bedrivas utefter elevernas olikheter. Tanken var att de olikheter 

eleverna förde med sig skulle ses som något positivt (s. 20). I själva verket är skolan 

ett samhälle i miniatyr, vilket gör att det känns naturligt att alla samhällsgrupper ska 

vara inkluderade i den vanliga verksamheten. European Agency for Development in 

Special Needs Education (2011) poängterar att olikheter ska anses vara en tillgång, 

samt att det ska finnas höga förväntningar på alla elever (s. 10).  
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Alexandersson (2009) ger exempel från en skola där pedagogerna har arbetat med 

värdegrunden. Pedagogerna anser att värdegrundsarbetet har gjort att barnen har vant 

sig vid mångfald, att människor är olika, genom att de fick arbeta på olika sätt (s. 

22). I läroplanen för förskolan Lpfö 98 – reviderad 2010 (2010) står det att den 

pedagogiska verksamheten ska arbeta mot att utveckla barns tolerans gentemot 

människors olikheter (s. 4). Maxwell (2012) refererar till Simeonsson et al. (2001) 

som menar att delaktighet kan resultera i exempelvis ökad självständighet och social 

inkludering för elever med funktionsnedsättningar (s. 13).  

I rapporten från European Agency for Development in Special Needs Education 

(2011) nämns att Sverige är ett av de länder som egentligen inte använder begreppet 

inkludering. Det är istället ersatt med uttrycket ”en skola för alla” (s. 56). Begreppet 

används tämligen flitigt, exempelvis av Tufvesson (2007) som skriver följande i sin 

avhandling: ”a pronounced ambition concerning the educational policy in Sweden is 

to organize an all-inclusive school, meaning that schools should be able to meet the 

needs of all children, irrespective of their capacities and conditions” (Tufvesson, 

2007, s. 3). För att en sådan skola ska kunna existera och fungera krävs pedagoger 

som kan arbeta utefter alla barns förutsättningar. Lärarna måste vara utbildade så att 

de vet vad som krävs av dem, vilket European Agency for Development in Special 

Needs Education (2011) påpekar i sin rapport (s. 5). De skriver även att inkludering 

inte längre bara är en önskan, utan ett måste om det demokratiska samhället ska 

överleva. Enligt Swärd och Florin (2011) är målet med en skola för alla att, precis 

som namnet anger, alla barn oavsett bakgrundshistorier och förutsättningar ska vara 

delaktiga och inkluderade i gemenskapen. I allmänhet anses detta vara positivt, men 

det finns ändå oro och frågor om hur en sådan verksamhet verkligen fungerar (s. 85). 

Idag är det färre pedagoger per antal barn, vilket kan vara ett orosmoment. Det 

försvårar pedagogernas arbete med att se och uppmärksamma varje barn. Brodin och 

Lindstrand (2010) påpekar att det idag är läget ganska avvaktande gällande 

inkludering, det blir inte riktigt genomfört. De nämner även att fler människor börjar 

undra om inkludering är odelat positivt (s. 164). Persson (2003) är inne på liknande 

tankar, då han tar upp det faktum att vi i dagens samhälle anser att exempelvis 

diskriminering och exkludering är något destruktivt, vilket borde betyda att 

inkludering och delaktighet är bra. Det finns egentligen väldigt få bevis för att detta 

stämmer (s. 32). Brodin och Lindstrand (2010) citerar ur SOU 1998:66 att: 

En professionell skola ska kunna erbjuda möjligheter och förutsättningar för ett 

varierat arbetssätt och ett individuellt bemötande. Alla elever ska ges förutsättningar 

att nå skolans mål och ingen elev ska behöva stå utanför gemenskapen och 

delaktighet. Det kräver goda kunskaper om olika elevers olika behov och 

förutsättningar (Brodin & Lindstrand, 2010, s. 128). 

Swärd och Florin (2011) talar om inkluderande integrering, vilket innebär att alla 

pedagoger är kunniga nog att stödja de elever som behöver särskilt stöd. Alltså får 

alla elever, oavsett deras förutsättningar, tillgång till samma undervisning på samma 

plats (s. 80). Brodin och Lindstrand (2010) framför liknande åsikter, då de refererar 

till Haug (1998) som menar att alla pedagoger bör ha viss specialpedagogisk 

kompetens för att en inkluderande skola ska vara möjlig. (s. 97). Men trots väldigt 

mycket skriverier om inkludering, påpekar Nilholm (2012) att det faktiskt inte finns 

med i de styrdokument som anses viktigast för skolan. Exempelvis i skollagen och i 

Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) (s. 34). 

Det upplevs som ett begrepp som är enkelt i teorin, men betydligt svårare att 

genomföra i praktiken. European Agency for Development in Special Needs 

Education (2011) sammanfattar inkludering med ett citat av Barton (1997): 
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”inclusive education is about responding to diversity; it is about listening to 

unfamiliar voices, being open, empowering all members and about celebrating 

”difference” in dignified ways” (European Agency for Development in Special 

Needs Education, 2011, s. 17). För att inkludering ska vara möjlig behövs pedagoger 

som har kompetens att arbeta med barn med funktionsnedsättningar.  

2.4 Pedagogernas kompetens 

Det vilar ett stort ansvar på den enskilde pedagogen när inkludering kommer på tal. 

Enligt Alexandersson (2009) har det stor betydelse hur pedagoger förhåller sig till 

barn med funktionsnedsättning. Det är pedagogerna som har möjlighet att påverka 

andras attityder (s. 30). Alexandersson (2009) har talat med en rektor som menar att 

oavsett vilken diagnos barn i klassen har, så måste pedagogen hitta de 

undervisningssätt som passar varje barn (s. 16). Swärd och Florin (2011) skriver att 

en lyckad inkludering beror till största delen på pedagogens förhållningssätt 

gentemot de elever som är i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att pedagogen kan 

anpassa sin undervisning så att den passar hela den rang av elever och kunskap som 

finns i klassrummet. Pedagogens kompetens är ytterligare en del, då det krävs 

medvetenhet om olika strategier och även vilket slags material som kan användas (s. 

61).  

Alexanderssons (2009) studie delger tankar som bland annat säger att pedagoger 

måste kunna reflektera kring och ifrågasätta sin egen undervisning. De ska också 

kunna ta emot hjälp, exempelvis handledning (s. 16). I rapporten från European 

Agency for Development in Special Needs Education (2011) poängteras att 

pedagoger inte bara behöver kunskap, de måste också arbeta med värderingar och 

attityder. Rapporten diskuterar även hur pedagoger genom sin utbildning ska kunna 

bli förberedda för den inkluderande skolan (s. 7). Till exempel nämner Maxwell 

(2012) att barn med funktionsnedsättningar ofta deltar betydligt mindre i de 

aktiviteter som sker på skolan då pedagogen inte är med, exempelvis under raster. 

Därför kan ensamhet bli ett problem för barn med funktionsnedsättningar i skolan (s. 

23-24).  

Enligt European Agency for Development in Special Needs Education (2011) är det 

flera länder som bekymrar sig över det faktum att inkludering är något som enbart tas 

upp i kurser om specialpedagogik, istället för att vara ett naturligt inslag i 

lärarutbildningen (s. 22). Lutz (2009) konstaterar att de verksamheter som har många 

barn som är i behov av särskilt stöd av olika anledningar oftast är mer toleranta (s. 

60). Naturligt, kan tyckas, då det ofta är okunskap och segregation som föder rädsla.  

Nilholm (2012) påpekar att pedagoger måste kunna tala om hur de arbetar med barn i 

behov av särskilt stöd. De ska kunna reflektera över det själva och med sina kollegor. 

Det är upp till pedagogen att fördjupa sig i de barn som har svårigheter med skolan 

(s. 11). Nilholm själv anser att de mest betydelsefulla delarna av pedagogers arbete 

är de som rör barn i behov av särskilt stöd (s. 11). Risken med ett sådant synsätt är att 

man istället försummar de normalbegåvade barnen. Swärd och Florin (2011) 

refererar till Swärd (2008), som i sin avhandling nämner att det är av stor betydelse 

att lärare är ”metakognitivt medvetna om sin egen kompetens” (Swärd & Florin, 

2011, s.100). Alltså ska lärare kunna bedöma sin kompetens, men också kunna 

anpassa sitt uppdrag, att skapa goda samhällsmedborgare, och anpassa situationer – 

alltså miljön, läromedel, tid och så vidare (s. 101). De betonar att en lärare ska förstå 

meningen med sitt arbete. Alla elever ska undervisas, eftersom skolan är en grogrund 

till samhället. Alltså ska alla göras delaktiga och ha ett gemensamt ansvar (s. 102).  
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European Agency for Development in Special Needs Education (2011) påpekar att 

lärare behöver vara medvetna om sin egen identitet och sina egna värderingar. De 

måste också vara införstådda med den viktiga roll de har i att undervisa barn som i 

framtiden ska bilda ett demokratiskt samhälle (s. 52). Lutz (2009) skriver att 

pedagoger skolas in enligt ungefär samma ramar och därför ser de sin yrkesroll på ett 

speciellt sätt. Det behöver brytas av, så att de kan få andra perspektiv på såväl sitt 

eget arbetssätt som på verksamheten (s. 37).  Löwenborg och Gíslason (2002) tar upp 

vikten av att lärare kan reflektera kring sin egen roll och kompetens. Exempelvis att 

anpassa sin ledarstil efter gruppen. Lärarens utveckling sker genom sociala 

interaktioner med kollegor, föräldrar och barn (s. 12-13). I Perssons (2003) forskning 

framkommer det att vissa lärare ansåg att speciallärarna har ett något för enkelt 

arbete, då de är ansvariga för få elever och kunde arbeta med mindre 

kunskapsområden under lång tid. Lärarna tyckte då att dessa elever missade för 

mycket av undervisningen i klassrummet (s. 76). Nilholm (2012) påpekar att 

utvecklingen tycks ta ifrån lärare mer och mer av det personliga ansvaret, för att 

istället styras utifrån. Lärare får lägga ner tid på andra uppgifter, som inte är knutna 

specifikt till undervisningen (s. 116). Exempel på sådana uppgifter är bland annat de 

ökande kraven att dokumentera elevernas utveckling. 

Selander (2008) nämner att lärarens främsta uppdrag är att skapa goda 

samhällsmedborgare av eleverna. De ska ha ”grundläggande humanistiska och 

demokratiska värderingar” (Selander, 2008, s. 71). Nilholm (2012) poängterar att 

lärare har ett väldigt krävande arbete, eftersom det finns specifika mål och krav att 

arbeta efter. Dessa mål och krav är ingenting som läraren själv bestämmer, utan är 

styrt utifrån. I lärarens arbete ingår såväl kunskapsmål som social fostran (s. 121). 

Anledningen är att utbildningen ska ha möjlighet att vara likvärdig över hela landet. 

Skolverket (2001) nämner att föräldrar har uppgett att lärares inkompetens är en 

vanlig anledning till att elever i behov av särskilt stöd (främst med 

funktionsnedsättningar) inte når målen. Det har även visat sig att skolan ger ungefär 

samma stöd till alla elever i behov av särskilt stöd, oavsett diagnos (s. 6). Iglum 

Ronhovde (2006) skriver att: ”skolan behöver många olika slags pedagoger, eftersom 

det är många behov som ska uppfyllas hos eleverna” (Iglum Ronhovde, 2006, s. 

192). Swärd och Florin (2011) ifrågasätter huruvida lärare ska vara ”generalister eller 

specialister”. Detta för att lärare ska kunna arbeta på ett tillfredsställande sätt med 

alla elever, såväl de i behov av särskilt stöd som de normalbegåvade (s. 97). Det är, 

enligt Swärd och Florin (2011), väldigt svårt att balansera ett klassrum för att kunna 

nå alla elever och variera sig. Det som är bra för elever i behov av särskilt stöd, är 

bra även för de andra i klassen (s. 97). Oavsett om det rör sig om elevassistenter eller 

hjälpmedel, kan båda hjälpa även de barn som inte har samma uttalade svårigheter i 

skolan. Brodin och Lindstrand (2010) citerar ur SOU 1998:66, FUNKIS-

utredningen: 

Varje lärare, oberoende av skolform, bör ha en god generell kunskap om 

funktionshinder och de konsekvenser de kan få i skolsituationen, en så kallad 

förförståelse. Det finns idag ett stort behov av kompetensutveckling i detta avseende 

(Brodin & Lindstrand, 2010, s. 128). 

Skolverket (2001) hänvisar till en studie som framhåller vikten av att pedagoger ger 

alla elever möjlighet och plats att delta och vara aktiva (s. 6). Skolverket (2001) 

poängterar också att det är lärarens ansvar att se till att alla elever kan vara delaktiga 

i skolarbetet. Vissa elever som är i behov av särskilt stöd kan dock behöva mer tid än 

den som ges, vilket gör det svårt för dem att hänga med (s. 25). Hellström (2001) 

anser att lärare ska tillåta särbehandling när det sker i positiv mening, alltså att barn 
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får vara olika. Basen för att arbeta så är förståelse, att lärare har realistiska 

förväntningar på barnen (s. 31). European Agency for Development in Special Needs 

Education (2011) refererar till Minnow (1990) som problematiserar kring när det är 

berättigat att särbehandla och när det går över gränsen till att bli något negativt (s. 

15-16). Pedagoger är över lag väldigt måna om att deras barn ska lyckas, vilket kan 

leda till att de rentav blir överbeskyddande mot de barn som behöver extra stöd. 

Pedagogerna kan utveckla en rädsla för att låta dessa barn misslyckas. Swärd och 

Florin (2011) betonar vikten av lärarens planering. Planeringen till eleverna ska, i 

den bästa av världar, vara individuell. Det ska framgå vad varje elev ska arbeta med 

vid vilket tillfälle, vad som ska göras i grupp och så vidare (s. 123). Skolverket 

(2001) ger exempel på hur man som pedagog kan gå till väga för att underlätta för 

elever i behov av särskilt stöd. Det rör sig om saker som individuella justeringar i 

undervisningen, påverka gruppbildningar och dylikt (s. 39). Hargreaves (1998) 

citerar ur en intervju med en lärare, som säger följande om lärarens arbete: 

Du får hela tiden höra att du har ansvar för eleverna. Du ska veta var de är och vad de 

har för sig. Du ska klara av att lägga upp undervisningen så att det passar för alla 

nivåer i klassen. Det är inte bara att säga: ”idag ska vi läsa den här berättelsen!” Det 

handlar om att avgöra vem som ska läsa den och vad jag ska göra med den som inte 

kan. Och vad ska jag göra för att få eleverna att svara med fullständiga meningar när 

jag här i fjärde klass har en elev som befinner sig på förstaklassnivån när det gäller 

läsning? Vad ska jag ge henne att läsa – för jag måste ju läsa något tillsammans med 

henne? Och samtidigt ska jag hjälpa de andra att göra framsteg och bli bättre (s. 138). 

Swärd och Florin (2011) påpekar att lärare bör vara medvetna om att inlärning är en 

del i de sociala interaktionerna i skolan. Undervisningen måste därför kunna 

differentieras så att den är mottaglig för alla kunskapsnivåer i klassen (s. 116). Iglum 

Ronhovde (2006) ger exempel på vad du som lärare kan tänka på i arbetet med barn. 

Att berömma dem när de gör något bra, engagera barnen och få dem motiverade. 

Försiktighet ska också iakttas när det kommer till vilka förväntningar man har på 

barnen, eftersom det lätt blir att de lever upp till dem, positivt eller negativt (s. 28-

29).  

Det är inte säkert att vissa barn har faktiska svårigheter. Det kan variera mellan olika 

skolor, precis som Swärd och Florin (2011) hävdar. De skriver att det finns viss risk 

att elever anses vara i behov av särskilt stöd beroende på hur skolkulturen ser ut. De 

elever som anses ha svårigheter på en skola, uppfattas kanske inte alls likadant på en 

annan skola (s. 60). Det finns oerhört mycket som påverkar barnen. Bygdeson-

Larsson (2010) citerar Socialstyrelsen (2010): ”barns beteende påverkas av 

dagsprogrammet i förskolan, de vuxnas förhållningssätt, sammansättningen av 

barngruppen och andra generella förhållanden. Dessa faktorer kan både förebygga 

och framkalla problem hos barn” (Bygdeson-Larsson, 2010, s. 45). Alltså kan det 

vara som Bygdeson-Larsson nämner, att det är pedagogernas bild av barnet som gör 

att problem uppstår i samspelssituationerna (s. 30). Löwenborg och Gíslason (2002) 

framhåller att lärare ofta väljer att fokusera på det som skapar problem i 

klassrummet, istället för att uppmuntra de positiva händelserna (s. 217-218).  

Iglum Ronhovde (2006) betonar vikten av samarbete med exempelvis läkare och 

psykologer för att kunna skapa sig en förståelse för barnens svårigheter och på så vis 

kunna arbeta bättre utefter barnens förutsättningar i klassrummet (s. 41-42). Hultman 

och Wedin (2008) skriver att läraren ständigt bör arbeta med relationerna till sina 

elever för att inte fastna i givna spår. Läraren ska kunna se och möta varje elev som 

en individ, vilket kräver en djupare kännedom om eleverna (s. 59). Även Bygdeson-

Larsson (2010) framhåller vikten av att känna barnen, för att veta hur de reagerar och 
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för att kunna ingripa innan något går överstyr (s. 45). På så vis kan det förhindras att 

barn blir utsatta. Iglum Ronhovde (2006) ger även hon tips på vad man kan göra för 

att få ett smidigare arbete med barn i behov av särskilt stöd i klassrummet. 

Exempelvis minska läxorna och bemöta barnen på ett positivt sätt, exempelvis 

berömma dem när de gör något bra, för att underlätta deras vardag (s. 143).  

Nilsson och Wennås Brante (2008) uppmärksammar en så kallad oförutsedd 

arbetsuppgift. Exemplet, en utslagen tand, visar att lärare måste vara väldigt flexibla 

och försöka ligga steget före (s. 103). Flexibilitet krävs vid arbete med barn i alla 

åldrar. Bygdeson-Larsson (2010) påpekar att som förskollärare krävs beredskap, då 

det kan bli avbrott mitt i en interaktion för att pedagogen måste hjälpa ett annat barn 

med mer akuta bekymmer (s. 48). Författaren påpekar också att förskolans 

pedagoger relativt ofta efterfrågar kompetensutveckling gällande arbetet med 

barnens samspel (s. 43). För att pedagogerna ska kunna utföra ett bra arbete behöver 

de, utöver kompetens, hjälpmedel och stöd. 

2.5 Resurser 

Lutz (2009) nämner att de elever som har diagnostiserats oftare ges resurser än de 

barn som inte har utretts. Det är också de barn som har diagnos som får mest stöd, 

mellan 50-100 % av den tid de befinner sig i verksamheten. Motsvarande siffra för 

de för barn som inte utretts ligger på ca 12-25 % (s. 176). Detta kan betyda att de 

elever som befinner sig i gråzonen kan hamna i kläm och riskerar att inte få det stöd 

de behöver. Nilholm (2012) framhåller dock att statistik visar att ca 15 % av eleverna 

idag får stöd regelbundet, medan så många som 40 % av eleverna får stöd någon 

gång under sin skolgång (s. 53). Enligt Lutz (2009) har kommuner få juridiska 

referensramar att förhålla sig till då det gäller arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd (s. 19). Det borde kunna instiftas fler regler nu för att underlätta för 

kommunerna, då det har uppmärksammats att de barn som behöver särskilt stöd ökar.  

Skolverket (2001) nämner resultat som getts ur intervjuer med rektorer och lärare. I 

dessa ansåg majoriteten av både rektorer och skolor att resurserna var tillräckliga. 

Detta rörde dock enbart de barn som hade diagnos och det framgick inte vad som 

gällde för de barn som inte hade diagnos (s. 27). Det är intressant, med tanke på att 

det var dessa barn som nämndes tidigare hade betydligt svårare att få resurser. Lutz 

(2009) påpekar att beslut gällande stöd åt barn, kompetensutveckling och andra 

resurser numera bestäms lokalt, vilket gör att det ändå kan finnas en hel del 

bekymmer gällande prioriteringarna (s. 100). Under ansökning om resurser skriver 

Lutz (2009) om hur barn inom förskolan förvandlas från att vara individer till att bli 

en förskoleavdelning. De delas upp med eller utan diagnos och framställs som ett 

ekonomiskt objekt, efter antal resurstimmar per vecka (s. 142).  

Socialstyrelsen (2010) skriver att de resurser som tillsätts i en klass eller barngrupp 

påverkar hela gruppen och kan vara avgörande för de barn som behöver särskilt stöd 

(s. 4). Lutz (2009) hävdar att när ett barn väl fått sin extraresurs så är pedagoger inte 

särskilt noga med de senare ansökningarna, eftersom detta stöd nästan aldrig dras 

bort (s. 67). Däremot skriver han också att i de områden där det är kort om resurser, 

blir det viktigare att göra åtskillnad på de som anses normala och de barn som 

avviker. Det härrör ofta ur sociala problem, som är relativt vanliga i dessa områden. 

Sådant som karaktäriserar dessa områden är exempelvis högt ohälsotal och många 

invånare från andra länder som är beroende av bidrag (s. 60). Lutz (2009) tar ur 

Skolverkets (2008) rapport en kommentar gällande resurser. Det har genomförts 
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fallstudier och enligt dessa finns det problem, såsom brist på resurser, godtyckliga 

uppskattningar eller krav på diagnoser för att få stöd (s. 12).  

I litteraturen nämns en del olika sorters resurser. Lutz (2009) ger exempel på en 

resurs som kallas bbss-pedagog, vilken arbetar fokuserat på det barn som är i behov 

av särskilt stöd. En särskilt positiv aspekt av bbss-pedagogens arbete är att denne kan 

förhindra att barnet stjälper sig själv i sociala situationer (s. 131). Eriksson 

Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) ger ett annat exempel på resurs, 

nämligen att klasserna ska innehålla färre barn och att det ska vara fler pedagoger (s. 

111). Detta fungerade i det fall som beskrivs, då pedagogerna ansåg att de fick mer 

tid till varje elev och för eleverna blev det även möjligt att vara mer aktiva i klassen. 

Författarna förvarnar dock om att det inte är givet att allting blir bättre för att 

klasserna har färre elever (s. 126-127). Vidare finns även en resurs som fungerar så 

att en specialpedagog arbetar som en form av handledare, genom kontinuerliga 

samtal, nämner Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011). Dessa är 

tänkta att fungera som stöd åt lärarna. Andra resurser som framhålls är psykologer, 

kuratorer och rektorer (s. 57). Iglum Ronhovde (2006) är inne på samma spår som 

Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011), då hon delger oss DuPaul och 

Stoners (1994) åsikter. De anser att lärare som ställs inför ovana situationer ska 

kunna kräva att få handledning genom dessa (s. 193). Dessa fall härrör ofta ur 

svårigheter med att arbeta med ett barn. Då blir föräldrakontakten en viktig 

knutpunkt.   

2.6 Föräldrasamverkan 

Vad det gäller föräldrasamverkan berättar Swärd och Florin (2011) om hur 

föräldrarnas roll har förändrats. Förut skulle de enbart informeras, nu samarbetar 

pedagoger med dem. Det nämns även att om det finns en god förståelse mellan 

föräldrar och pedagog är det enklare att undvika onödiga konflikter (s. 43).  

Löwenborg och Gíslason (2002) påpekar att samarbetet med föräldrar är otroligt 

viktigt inom skolväsendet. Samarbetet ser lite olika ut beroende på barnens ålder, 

men även på hur lärarna och föräldrarna är (s. 138-139). Som pedagog kan det vara 

bra att minnas att föräldrar generellt sett vill att deras barn ska lyckas (s. 139). Det är 

tämligen mycket att hålla i minnet som pedagog när det gäller föräldrasamverkan.  

I Socialstyrelsens rapport (2010) skrivs att i kontakt med barn i behov av särskilt stöd 

krävs att eventuella insatser görs tillsammans med exempelvis föräldrar och 

elevhälsoteam. Alltså kan arbetet inte bara förläggas till pedagogen (s. 43). Eftersom 

det ofta är pedagoger som uppmärksammar barns behov av särskilt stöd är det viktigt 

att föräldrakontakten fungerar. Detta gör det enklare att arbeta gemensamt för att 

göra det som är bäst för barnet (s. 5). Hellström (2001) framhåller betydelsen av en 

samverkan med föräldrarna. Använd deras kunskaper om deras barn och verka för ett 

förtroende. Det är förmånligt, då gemensamma kunskaper kan leda till att barnet får 

rätt resurser (s. 32). Persson (2003) menar att det är enklare att skapa en korrekt 

helhetsbild av barnet i samarbete med föräldrar (s. 92). Föräldrarna ska även närvara 

vid utvecklingssamtal och gärna delta i skapandet av åtgärdsprogram (s. 12). Även 

Nilholm (2012) påpekar att föräldrar ska delta i utvecklingssamtal och vid skapandet 

av åtgärdsprogram.  Vidare skriver han att såväl elever som föräldrar ska kunna vara 

delaktiga och ha visst inflytande (s. 122). Föräldrar har förmodligen en annan 

helhetsbild av barnet än vad du som pedagog har. Eriksson Gustavsson, Göransson 

och Nilholm (2011) skriver om att föräldrars deltagande i skolan främst syns vid 

utvecklingssamtal och skapande av åtgärdsprogram. Detta samarbete ska leda till att 
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eleverna lyckas (s. 152). Lutz (2009) påpekar att pedagoger i arbeten med 

åtgärdsprogram borde dra nytta av föräldrars kunskap, istället för att bara låta dem ta 

del av vad andra kommit fram till (s. 116). Brodin och Lindstrand (2010) tar upp det 

faktum att föräldrarna måste få information och support, samt behandlas som 

jämlikar eftersom det är de som väljer och i slutändan ansvarar för sina barns 

skolgång (s. 149).  

Lutz (2009) nämner att utomstående alltid måste ha föräldrarnas godkännande innan 

utredningar påbörjas (s. 63). Det krävs även när pedagoger ska söka resurser (s. 133). 

Iglum Ronhovde (2006) betonar vikten av att lärare bemöter föräldrar på ett bra sätt 

för att ge en positiv bild av skolan. Detta kan sedan föras vidare från föräldrar till 

barn. Vidare nämns att lärare och föräldrar tillsammans kan arbeta fram 

gemensamma ramar för att underlätta för barnen (s. 241-242). Löwenborg och 

Gíslason (2002) kommenterar att föräldrar själva har erfarenhet av skolan, vilket gör 

att de på sätt och vis ser den ur en elevs ögon fortfarande. Detta leder till att de 

upplever känslan av att de ska bedömas, men den här gången som föräldrar – hur väl 

har de lyckats med sitt barn? (s. 143) Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm 

(2011) nämner att samverkan med föräldrar kan te sig jobbigt för många pedagoger, 

men det är en grund för att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd på bästa 

sätt (s. 29). Alsterdal (2006) tar upp ett exempel som visar att samverkan med 

föräldrar inte alltid är problemfri. Hennes exempel rör sig om ett barn med bristande 

hygien, där modern blir väldigt upprörd över lärarens försök att hjälpa till (s. 29). Det 

är många punkter som ska stämma för att föräldrakontakten ska fungera på ett bra 

sätt. Som i många andra delar av läraryrket är tiden central även här – tiden att 

utveckla goda föräldrakontakter måste finnas. 

2.7 Betydelsen av tid i pedagogens arbete 

Hargreaves (1998) anser att tiden inte direkt arbetar till lärares fördel. Lärare i 

allmänhet lider av tidsbrist, då de inte hinner genomföra förändringar eller pröva nya 

strategier. Slutsatsen som dras är att tiden är en oerhört central aspekt av lärarnas 

yrke (s. 107). Aili (2008) ger ett exempel på en lärare som, när en lektion inleds, 

plötsligt blir tvungen att ta itu med en situation utanför klassrummet, vilket gör att 

han måste hålla igång fler projekt samtidigt. Han får överge den planering han skulle 

utgå ifrån och istället fördela sin tid mellan lektionen och den andra situationen (s. 

121). Lutz (2009) citerar följande ur en intervju med en förskollärare: ”’De barnen 

som vi har nu så har vi känt att det handlar om mycket om tiden, att vi inte räcker till. 

Vi ser vad vi skulle behöva göra med de här barnen men vi räcker inte till’” (s. 163). 

Tid tycks vara den aspekt av läraryrket som alla är överens om. Många anser att 

pedagoger har för lite tid. Bygdeson-Larsson (2010) nämner att pedagoger i 

allmänhet inte får någon klar helhetsbild över vad som händer i barns interaktioner, 

då tiden inte räcker till (s. 114). Lutz (2009) citerar ur en intervju med förskollärare 

att de egentligen vill observera barnen mer och kunna ägna viss tid åt varje barn. 

Dock har de alldeles för lite tid över till detta, vilket gör att de inte får någon riktigt 

bra grundläggande bild av varje barn (s. 107). Hargreaves (1998) nämner fenomenet 

”undervisningsfri tid”, vilket innebär den tid som lärare har utanför klassrummet 

under arbetstid (s. 134). Det nämns både fördelar, såsom mindre stress och tid att 

strukturera (s. 143) och nackdelar, exempelvis att dela upp klassen mellan olika 

lärare (s. 146-147).  

Hargreaves (1998) påpekar att lärare ofta blir stressade av förändringar som kommer 

ifrån de i administrationen, då de har olika syn på hur mycket tid som krävs (s. 114). 
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Tiden kan verka bete sig på olika sätt beroende på om man arbetar teoretiskt eller 

praktiskt. Aili (2008) menar att tiden är i fokus i våra liv. Det är bristen på tid som 

bidrar till lärares känsla av stress (s. 124). 

2.8 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektiv som vi bestämde oss för kallas kommunikativt 

relationsinriktat perspektiv på lärande. Det tillhör det specialpedagogiska 

perspektivet, enligt Ahlberg (2001). Genom detta perspektiv syns den 

specialpedagogiska verksamheten kopplad till skolans styrning och mål, men också 

till lärande och delaktighet hos elever (s. 16-17). Ahlberg (2001) skriver följande om 

detta perspektiv: ”det kommunikativa relationsinriktade perspektivet studerar 

kommunikation och relation på olika nivåer och sammanhang i skolans verksamhet” 

(Ahlberg, 2001, s. 16).  

Ahlberg (2001) betonar vikten av att se varje persons förutsättningar, samtidigt som 

man ser till lärandemiljön. Det fungerar alltså inte att se individen för sig och 

verksamheten för sig. Lärandet är beroende av samspelet mellan individen och 

verksamheten. Det finns en rad aspekter som påverkar barns och elevers situation, 

exempelvis relationer, kommunikation och delaktighet (s. 16-17).  

Alexandersson (2009) använde sig av bland annat detta perspektiv i sin rapport 

”Stödjande rum”. Hon tolkar perspektivet så här: 

Ahlberg lyfter fram och betonar hur olika aspekter som har betydelse för elevernas 

lärande och delaktighet måste beaktas samtidigt. Det handlar om ’att hantera 

mångfald och olikheter och försöka finna en balans mellan skolans krav och elevernas 

förmåga’ (Alexandersson, 2009, s. 11). 
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3 SYFTE 
Syftet med forskningen är att få en ökad förståelse för inkluderingens förutsättningar 

och villkor med koppling till pedagogers möjligheter att kunna skapa en god 

lärandemiljö i det vardagliga arbetet för barn med funktionsnedsättningar.  

Studien riktar därmed fokus mot rättigheten till likvärdig utbildning för barn med 

funktionsnedsättningar. 

3.1 Frågeställning 

Vilka kritiska aspekter belyser pedagogerna som avgörande för att en inkluderande 

undervisningssituation ska leda till lärande och utveckling för barn med 

funktionsnedsättningar?  



16 

 

4 METOD 
I metodkapitlet kommer vi att gå igenom vilken metod vi har valt att använda oss av 

i vår forskning, samt nämna hur vi har gått till väga och även ställa för- och 

nackdelar mot varandra. 

I såväl metoddelen som resultatdelen kommer vi att använda oss av begreppet ”hen”. 

Vi gör detta för att ytterligare bevara våra respondenters anonymitet. I vår forskning 

är det inte relevant huruvida det är en man eller kvinna som har svarat på frågorna, 

vilket är ännu en anledning till att vi har valt att använda ett könsneutralt begrepp.  

4.1 Undersökning 

Vår forskning inleddes med en undran huruvida barn med funktionsnedsättningar 

påverkade pedagogers vardagliga arbete. Detta ämne tycks, enligt European Agency 

for Development in Special Needs Education (2011), hamna i skymundan i 

lärarutbildningen. Det diskuteras nästan uteslutande på kurser om specialpedagogik, 

istället för att vara ett genomgående inslag i utbildningen (s. 22). Vi valde att lyfta 

fram detta problemområde på grund av att vi anser att en pedagog idag bör ha en 

grundläggande förståelse för vad det innebär att arbeta med barn som har 

funktionsnedsättningar. Precis som Patel och Davidson (2003) skriver, baseras alltså 

vårt arbete på ett problem som vi vill ha fördjupad kunskap om (s. 9). Lantz (2007) 

betonar även betydelsen av att framhålla varför det man vill undersöka är viktigt (s. 

18). 

4.2 Val av metod 

Vi velade inledningsvis mellan att använda oss av enkäter eller intervjuer, det vill 

säga kvantitativ eller kvalitativ metod. Men enligt Trost (2012) finns en risk att 

gensvaret är tämligen undermåligt vid användandet av enkäter. Även om man mailar 

ut enkäterna är det lätt att glömma bort eller missa ett mail (s. 143). Den empiriska 

delen av vår forskning genomförde vi därför med hjälp av intervjuer, en så kallad 

kvalitativ metod. Patel och Davidson (2003) skriver att som forskare ska man knyta 

samman verklighet och teori, genom att relatera dessa till varandra (s. 23). Även 

Lantz (2007) nämner att man kan välja ut teoretiska principer och se hur de står sig 

gentemot verkligheten (s. 23). Intervjuer kändes som ett bra sätt att få svar på det vi 

eftersträvade. De gav också tämligen gott om frihet till att fördjupa förståelsen, 

eftersom det finns möjlighet att utveckla svaren med hjälp av följdfrågor. Enligt 

Lantz (2007) måste en intervju ha ett bestämt syfte, vilket betyder att vi som leder 

intervjun måste vara införstådda med vad vi vill ha ut av den och varför vi gör den (s. 

11).   

Vi genomförde fyra ostrukturerade intervjuer. Respondenterna var två som arbetar 

inom förskolan och två som arbetar i grundskolans tidigare år. I arbetet har vi 

studerat litteratur utifrån både förskolans och grundskolans perspektiv, därför anser 

vi att dessa olika pedagoger ska få komma till tals. Förhoppningsvis kan det även ge 

en bättre helhetssyn. 

De personer som vi intervjuade har alla erfarenheter av arbete med barn med 

funktionsnedsättningar. Dimenäs (2007) skriver att när man intervjuar någon som 

besitter kunskap inom det område som ska undersökas kallas det en kvalitativ 

intervju (s. 49). Det är denna sortens intervju vi har gjort, just för att komma åt 

respondenternas tankar, erfarenheter och åsikter. Dimenäs (2007) framhåller att en 
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kvalitativ intervju är snarlik ett vanligt samtal, med undantag för att den har ett 

specifikt syfte (s. 48). Patel och Davidson (2003) påpekar att i kvalitativa intervjuer 

får intervjupersonen ge svar med egna ord.  

4.3 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att dela upp tillvägagångssättet i två underrubriker, urval och 

genomförande. Detta för att underlätta läsningen, samt förenkla läsarens jobb att 

följa vår metod. 

4.3.1 Urval 

Vår undersökning baseras på fyra pedagogers svar. Dessa pedagoger arbetar i såväl 

grundskola som förskola. Två av dem har vi varit i kontakt med under vår 

verksamhetsförlagda utbildning. De två andra har vi blivit tipsade om, då de har 

arbetat väldigt mycket med barn med funktionsnedsättningar. De personer som vi 

valde att fråga är pedagoger som vi känner till och som vi vet har arbetat med barn 

med funktionsnedsättningar. 

Vi vill även kort presentera de fyra pedagoger som vi intervjuade. Deras erfarenheter 

skiljer sig lite från varandra, men de har alla arbetat relativt mycket med barn med 

funktionsnedsättningar. 

Två av de pedagoger som intervjuades arbetar i grundskolan. Den ene har arbetat 

som elevassistent i 12 år, åt två olika elever. Hens elever har varit inkluderade i den 

vanliga verksamheten, dock läste den förste efter särskolans läroplan. De elever hen 

har jobbat med har haft diagnoserna autism och autismspektrumstörning. Vår andra 

respondent är grundskollärare mot de tidigare åren med inriktning matematik/NO. 

Hen har erfarenhet av barn med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar, 

exempelvis asperger, autism, hörselskador och koncentrationssvårigheter. 

De två andra respondenterna arbetar riktat mot förskolan. Den ene är förskollärare i 

grunden men har arbetat på en resursskola. Hen har jobbat med barn som inte har 

klarat av den vanliga skolgången på grund av diagnoser eller annat. Vår sista 

informant är utbildad förskollärare och arbetar på en resursavdelning. Följaktligen 

har hen också erfarenhet av många olika sorters diagnoser och 

funktionsnedsättningar. 

4.3.2 Genomförande 

Inledningsvis under arbetet med intervjuerna mailade vi till ett par kontakter och 

frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på varsin intervju. I mailet förklarade vi 

kortfattat att det skulle användas i vårt examensarbete och vad intervjuerna skulle 

handla om. De fick även ta del av syftet med vårt arbete. På så vis uppfylldes det så 

kallade ”informationskravet”, vilket innebär att respondenterna får veta syftet med 

forskningen och själva bestämma om och hur länge de vill vara delaktiga 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vi fick klartecken från de vi hörde av oss till och 

planerade in intervjuerna tätt inpå varandra för att ha de olika respondenternas tankar 

i färskt minne och förenkla processen att jämföra dem. När vi inledde själva 

intervjusituationerna talade vi om vad syftet med intervjun var, hur vi skulle använda 

deras svar och att de var anonyma. Vikten av anonymitet påtalas av Patel och 

Davidson (2003, s. 83), men är även ett av de krav som Vetenskapsrådet (2002) 

betonar. Alla personer och deras uppgifter ska vara konfidentiella (s. 12). Vi spelade 

in intervjuerna via röstmemo på telefonerna, men vi bad om respondenternas 
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godkännande först. Detta kallas samtyckeskravet av Vetenskapsrådet (2002) och 

innebär att respondenterna har rätt att bestämma över sin medverkan och påverka 

tillvägagångssättet (s. 9). Dimenäs (2007) nämner inspelning som ett väl fungerande 

arrangemang under en intervju (s. 51). Under intervjun delade vi upp arbetet så att en 

fungerade som samtalsledare och en antecknade, utifall att tekniken skulle svika. 

Vi valde ut frågeområden att tala om, istället för att skriva ned specifika frågor (se 

bilaga). Patel och Davidson (2003) kallar detta att använda öppna frågor eller så 

kallade teman (s. 80). Vi skrev ned stödord för att se till att vi fick med alla de 

aspekter som vi har med i vårt arbete. Lantz (2007) benämner detta som intervjuplan 

och menar att den kan innehålla allt ifrån fullständiga frågor till stödord. I de fall då 

stödord används är det en så kallad öppen intervju (s. 56). Under intervjun tog vi upp 

frågeområden i den följd som blev naturlig under samtalet, vilket enligt Patel och 

Davidson (2003) tyder på en låg grad av strukturering (s. 78). De svar som vi fick 

jämfördes med litteraturen, men ställdes även mot varandra. 

4.4 Bearbetning av data 

Vi gjorde en kvalitativ bearbetning av våra inspelade intervjuer. Enligt Dimenäs 

(2007) går en kvalitativ analys till så att man lyssnar på intervjuerna eller läser 

igenom intervjuerna noggrant. Därefter sammanställs den information som 

framkommit, innan den delas upp utefter olika mönster och kategorier som upptäckts 

(s. 54). Patel och Davidson (2003) nämner att intervjuaren ofta skriver ned det som 

sägs, alltså transkriberar, vilket kan ge ett tämligen massivt textomfång att arbeta 

med (s. 119). Vi började med att lyssna igenom intervjuerna för att därefter 

transkribera dem. Vi valde att transkribera dem för att på så vis få en bättre översikt. 

Detta för att enklare kunna jämföra intervjuerna med varandra och även koppla dem 

till bakgrundsmaterialet. Den transkriberade texten delade vi sedan upp i olika 

kategorier, vilka kom sig naturligt då vi upptäckte liknande mönster i 

respondenternas svar. Dessa utgick ifrån vår intervjuguide (se bilaga). Vi gjorde 

detta för att kunna relatera de olika pedagogernas tankar och åsikter till varandra. Vi 

sammanfattade det som kom fram genom det transkriberade materialet, delade in 

materialet under olika rubriker som vi ansåg knöt samman bakgrundskapitlet, 

respondenternas svar och intervjuguiden på ett naturligt sätt. När man gör en 

kvalitativ bearbetning resulterar det, enligt Patel och Davidson (2007), vanligtvis i en 

text som innehåller citat från intervjuerna, egna tolkningar och dylikt (s. 120). Vi 

avslutade med att sammanställa resultaten från intervjuerna och 

litteraturkopplingarna i en löpande text, vilket blev resultatdelen i denna uppsats. 

4.5 Validitet 

Vi anser att vårt material är tillförlitligt i den mån vi har kunnat påverka. Vi tar med 

tankar på tidsramar och även pedagogernas möjligheter att ställa upp. Vi mailade ut 

våra frågeområden till pedagogerna innan intervjuerna ägde rum, för att de skulle 

kunna bilda sig en uppfattning om vad intervjun skulle handla om. Detta kan ha lett 

till att de hade förberett svar som de ansåg lät ”rätt”. Eftersom de inte fick några 

specifika frågor, tyckte i alla fall vi att vi lättare kom åt deras egna tankar och 

erfarenheter. 
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4.6 Metodkritik 

Detta stycke behandlar vad vi själva har upplevt som positivt och negativt med vår 

valda metod. Det är uteslutande egna åsikter. En utförligare metoddiskussion 

återfinns i diskussionskapitlet. Där kopplar vi även samman våra åsikter med 

litteraturen. Det finns för- och nackdelar med att använda sig av kvalitativa 

intervjuer. Vi upplevde det som positivt, då det gav utförliga svar och även 

minimerade risken för missförstånd. Nackdelen var att vi hade mycket liten 

möjlighet att påverka miljön där intervjuerna skulle äga rum.  

Våra begränsade tidsramar gjorde oss mer pressade att inte chansa med någonting. 

Vårt val av respondenter var mycket medvetet, då vi ville intervjua personer med stor 

erfarenhet. I efterhand ifrågasatte vi dock vilket resultat vi hade fått om vi inte hade 

känt till respondenterna i förväg, utan intervjuat, för oss, främmande pedagoger.   
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5 RESULTATREDOVISNING 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för den empiri vi samlade in via intervjuer. 

Empirin kommer att ställas mot litteraturen i vårt bakgrundskapitel och jämföras 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Följaktligen kommer vi att sammanställa 

de kritiska aspekter som pedagogerna lyfte fram som avgörande för inkludering och 

möjlighet till god inlärningsmiljö för barn med funktionsnedsättningar. 

Respondenterna är anonyma och kommer enbart att omnämnas som pedagoger, 

alternativt elevassistent (person som arbetar med en specifik elev), grundskollärare 

eller förskollärare vid behov. Vi valde att låta våra informanter vara anonyma då det 

viktiga inte är vem som säger vad, utan vad som sägs. 

5.1 Vad betyder begreppet inkludering? 

”Är det inte lite att alla ska med på tåget?” 

Vad gäller själva begreppet inkludering nämndes att det var ett ganska främmande 

begrepp. Pedagogen som tyckte så hade arbetat med inkluderade barn i ca femton år, 

men aldrig använt just det ordet. Hen antog dock att det handlade om att alla barn, 

oavsett vilka förutsättningar som finns, ska inbegripas i samma verksamhet. De 

övriga pedagogerna använde inte heller begreppet inkludering särskilt frekvent, men 

de var bekanta med det. 

5.1.1 Inkludering utvecklar barns demokratiska värderingar 

Pedagogerna ansåg att inkludering blir svårare i takt med att barnen blir äldre. De 

faktorer som nämndes var exempelvis att det ställs högre krav på barnen i och med 

läroplanen och de får ta mer eget ansvar i skolan. 

I den mån det går, ska det vara inkludering i en klass. Men det förutsätter att det 

finns resurser för att, svårt för den enskilde läraren att ta hand om det. Det kan ju 

vara mer än ett barn med särskilda behov. Men det är bra att barn lär sig att det finns 

olika barn, inget blir främmande för dem. De vet vad det handlar om, så det är 

positivt att ha dem i en klass. Omgivningen behöver en större förståelse för 

olikheter. 

En av pedagogerna framhöll att om barn med funktionsnedsättningar är inkluderade 

redan från förskolan vet alla barn att människor är olika, lär sig olika fort och 

behöver olika hjälpmedel. Hen påpekade att det skapar empati, att barn lär sig att det 

egentligen inte finns något normalt. De klasser och barngrupper som är inkluderade 

visar sig ofta vara betydligt mer toleranta gällande olikheter än de segregerade. Tre 

av pedagogerna upplevde detta starkt, eftersom deras arbete involverade inkludering 

av barn med funktionsnedsättningar.  

5.1.2 Barns sociala och kunskapsmässiga utveckling 

Enligt de pedagoger som arbetar i grundskolan sker den sociala och 

kunskapsmässiga utvecklingen hos barn med funktionsnedsättningar inte i samma 

takt som de normalbegåvade barnens. Utvecklingstakten skiljer sig även bland 

normalbegåvade barn, vilket innebär att det är betydligt skarpare kontraster mellan 

barn med funktionsnedsättning och normalbegåvade barn.  

”Barn med funktionsnedsättningar blir mindre sociala med normala barn och med 

likasinnade blir de mer sociala.” 
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Pedagogerna nämnde allihop att även det sociala samspelet blir svårare för barn med 

funktionsnedsättningar ju äldre barnen blir. Kunskapsmässigt kan barn med 

funktionsnedsättningar följa med ganska väl i lågstadiet, då det kanske bara krävs 

några smärre justeringar av uppgifterna. I mellanstadiet blir det svårare, då 

textmassan ökar och de får separata skrivhäften och dylikt. Det nämns också att 

kraven blir fler och hårdare när barnen blir äldre.  

”Fokusera på det barnet kan för att komma vidare.” 

Pedagogerna menade att man ska arbeta med de kunskaper som barnen redan besitter 

innan de får utmaningar och svårare uppgifter. Som skolan är nu är det för inriktat på 

de mål som är uppsatta i läroplanen. Flera av pedagogerna var inne på samma spår, 

då alla nämnde att skillnaderna blir större ju äldre barnen blir. Grundskolläraren 

ansåg att det är svårt att individualisera oavsett om barnet ifråga är låg- eller 

högpresterande. Ett exempel som hen nämnde är bland annat en elev från klassen 

som har asperger och ligger väldigt långt fram, kunskapsmässigt. 

5.1.3 Sammanfattande analys 

Pedagogerna tycktes vara lite osäkra på själva begreppet inkludering. Anledningen 

till att begreppet inte var bekant för alla kan vara det faktum att Sverige, enligt 

European Agency for Development in Special Needs Education (2011), är ett av de 

länder som inte har anammat just ordet inkludering. Här kallas det istället en skola 

för alla (s. 56). 

Lutz (2009) skriver att i förskola är så gott som alla barn inkluderade, i alla fall 

platsmässigt, medan barnen i grundskolan delas upp i särskola och vanlig grundskola 

(s. 102). Alla pedagoger nämnde någon gång under intervjuerna att inkludering 

tycktes betydligt enklare i förskolan, främst eftersom det inte finns några specifika 

kunskapsmål som barnen ska nå. I rapporten från European Agency for Development 

in Special Needs Education (2011) nämns det att pedagoger inte bara behöver 

kunskap, de måste också arbeta med värderingar och attityder (s. 7). Pedagogerna 

belyser det faktum att om barn är inkluderade redan från början, blir barnen mer 

toleranta mot olikheter. Såväl Swärd och Florin (2011, s. 61) som Alexandersson 

(2009) skriver att pedagoger har goda möjligheter att påverka andras attityder 

gentemot olikheter, vilket innebär att de måste vara medvetna om var de själva står 

(s. 30). De pedagoger som vi har intervjuat var väldigt tydliga i sina åsikter – de var 

för inkludering och ansåg att det var mycket positivt. 

Utbildningsdepartementet (2011) skriver i läroplanen Lgr 11 att skolan är en social 

plats, vilket innebär att de som arbetar där ansvarar för att elever har möjlighet att 

utvecklas socialt (s. 7). Just den sociala biten nämns som en svårare aspekt av 

pedagogerna. Detta främst eftersom barn med funktionsnedsättningar har en 

utvecklingstakt som skiljer sig tämligen markant från de normalbegåvades. 

Nilholm (2012) poängterar att lärare har ett väldigt krävande arbete, då man har 

specifika mål och krav att arbeta efter. Dessa mål och krav är ingenting som läraren 

själv bestämmer, utan är styrt utifrån. I lärarens arbete ingår såväl kunskapsmål som 

social fostran (s. 121). Lutz (2009) tror att kraven från läroplanen är en av 

anledningar till att fler barn behöver extra stöd i skolan (s. 97). Detta nämns av 

pedagogerna, exempelvis hur kraven ökar i takt med att barnen blir äldre. 
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5.2 Resurser 

Med resurser avser vi den hjälp och de hjälpmedel som finns att tillgå för pedagoger 

i skolor och kommuner. Främst som hjälp för de barn som har 

funktionsnedsättningar. 

5.2.1 Räcker resurserna till en skola för alla? 

Pedagogerna nämnde att det är betydligt enklare att få resurser för de barn som har 

en diagnos än för de utan.  

”Det krävs en diagnos för att få hjälp, det har blivit mycket svårare.” 

De pedagoger som vi pratade med tyckte inte att resurserna räcker till i 

verksamheterna. Bland annat elevassistenten i grundskolan sade att om hen är sjuk 

en dag kan arbetet med ”hens” elev bli bekymmersamt, eftersom eleven behöver så 

pass mycket extra stöd.  

”Allting går att lösa.” 

Pedagogerna sade att man lär sig samarbeta och kompromissa för att göra det så bra 

som möjligt. De menade att det blir nödvändigt att lära sig att trolla med de resurser 

som finns. De ansåg att det behövs mer personal och mer specialpedagoger. 

Grundskolläraren talade om att de resurser som fanns fick delas upp efter vem som 

behövde vad mest på skolan. Den ene av förskollärarna var den enda av våra 

respondenter som verkade nöjd med de resurser som fanns att tillgå. Det bör tilläggas 

att hen arbetar på en resursavdelning, där miljön är mer anpassad redan från början. 

5.2.2 Exempel på resurser i dagens verksamhet 

De resurser som finns tillgängliga är, enligt elevassistenten, bland annat praktiska 

hjälpmedel till barnen, exempelvis dataprogram, inlästa läromedel och Alfasmart (ett 

slags tangentbord som senare kan kopplas till en dator för att överföra texten).  

”Har man tur får man en assistent, eller tillgång till speciallärare eller 

specialpedagog som är knutna till skolan. Men det är ofta många elever som behöver 

dem, så det blir lite riv och slit.” 

Den ena förskolläraren berättade att de också fick utbildning när det kom barn med, 

för dem, nya funktionsnedsättningar. Flera av pedagogerna nämnde också 

handledning som en resurs. Den handledning som våra respondenter hade fått kom 

bland annat från resurscentrum. De berättade också att personer från SPSM 

(specialpedagogiska skolmyndigheten) kan komma ut och observera och sedan ge 

råd och stöd. Grundskolläraren talade om att hen tyckte att första året som pedagog 

var väldigt jobbigt, då hen fick en elev med funktionsnedsättning men ingen hjälp 

hur hen skulle hantera eller arbeta med eleven. Denne vände sig till kollegor och fick 

hjälp därigenom. Flera av pedagogerna framhöll önskningar om att det skulle vara 

färre barn per pedagog. En resurs som nämndes av pedagogerna som vi dock inte 

stött på i litteraturen är så kallad en till en-undervisning. Alltså situationer då en 

pedagog kan sitta och arbeta enskilt med en elev. 

5.2.3 Sammanfattande analys 

Pedagogerna nämnde att det är betydligt lättare att få resurser för de barn som har en 

diagnos fastställd. Lutz (2009) styrker detta och menar att barn med diagnoser kan få 

stöd större delen av skoltiden (s. 176). Alla pedagoger utom en ansåg att resurserna 
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inte räckte till, att det gällde att ”trolla med knäna” för att få det att fungera. Men 

enligt en studie gjord av Skolverket (2001) var de tillfrågade rektorerna och lärarna 

nöjda och ansåg att resurserna var tillräckliga, dock gällde det bara barn med diagnos 

(s. 27).  

En form av resurs som alla pedagoger hade upplevt var möjligheten att få hjälp via 

handledning. Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) skriver att 

exempelvis specialpedagogen kan fungera som handledare (s. 57). 

5.3 Miljöns påverkan 

Skolmiljön var ett ämne som ansågs väldigt viktigt, kanske rentav avgörande för 

elevernas lärande. Pedagogerna var väldigt måna om att skapa en bra miljö. Det 

handlar om barnens trygghet och delaktighet i vardagen. 

5.3.1 Ska barnen anpassas efter verksamheten? 

Pedagogerna ansåg att miljön är väldigt viktig, den ska vara enkel och man ska 

försöka anpassa miljön efter barnen så mycket det går. Dock är det svårt att alltid 

anpassa verksamheten, vilket betyder att man ibland måste försöka anpassa eleven 

istället.  

”En god pedagog kan uppväga en dålig miljö, men en bra miljö kan aldrig uppväga 

en dålig pedagog”. 

De framhöll också vikten av att vara steget före och tänka hela tiden. Pedagogerna 

försökte anpassa miljön efter eleven så gott de kan, men vissa saker gick inte att 

påverka. Kommunen lägger pengar på att anpassa miljön inom särskolan, vilket gör 

att de inte får de ekonomiska möjligheterna att anpassa den vanliga verksamheten. 

”Man försöker så gott man kan, men det är en ekonomisk fråga också.” 

Ofta måste pedagogerna själva undersöka vilka slags hjälpmedel som kan fås som 

kan underlätta miljön för dessa barn. En av förskollärarna ansåg att det rör sig om 

växelverkan, barnen måste anpassas efter miljön och miljön måste anpassas efter 

barnen. Hen tyckte att det är pedagogerna som skapar miljön. Pedagogen som arbetar 

på en resursavdelning anser att verksamheten ska utgå ifrån individerna. Våra 

respondenter arbetade med att anpassa verksamheten efter eleverna så gott det gick 

och hittade fel i organisationen istället för att söka dem hos eleverna.  

5.3.2 Sammanfattande analys 

Nilholm (2012) menar att miljön är väsentlig, att den påverkar elevers inlärning (s. 

78). Pedagogerna var måna om miljön och ansåg att den är mycket viktig, men också 

väldigt svår att anpassa emellanåt, då det rörde sig om ekonomiska möjligheter. 

Persson (2003) skriver att det har blivit en förändring, att man nu ska se hur elever 

kan utvecklas med hjälp av en miljö som är anpassad efter dem (s. 18). Huruvida det 

nu är möjligt om det inte finns ekonomi till att anpassa miljön. 

Swärd och Florin (2011) skriver att pedagoger gärna utgår ifrån att det är fel på 

barnen istället för att försöka motverka felen i verksamheten (s. 24). Det tycker vi 

stämmer ypperligt illa med den bild vi fick av pedagogerna vi intervjuade. De 

arbetade hårt för att anpassa det som gick och var snara att påpeka brister i den 

omgivande verksamheten. 
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5.4 Kompetens 

Kompetens i våra ögon är att vara utbildad och kunnig i hur man arbetar med barn 

med funktionsnedsättningar på ett bra sätt. En pedagog ska alltså inte behöva förlita 

sig på exempelvis en elevassistent, utan själv inneha den kompetens som krävs. 

5.4.1 Bristande kompetens – en kunskapsfråga 

De fyra pedagoger som vi har intervjuat var alla överens om en sak: pedagoger 

brister i sin kompetens när det kommer till barn med funktionsnedsättningar. Det 

finns inte tillräcklig kunskap om diagnoserna eller om arbetet med de barn som har 

funktionsnedsättningar. 

Även om lärarna är välutbildade så räcker det inte på långa vägar. Det är ett hårt 

samhälle vi lever i, många som har det svårt hemma. Man stirrar sig blind på att 

specialpedagogisk kompetens behövs här och där, när det egentligen kanske bara 

behövs en extra vuxen i klassrummet. 

En risk som nämns är att såväl pedagoger som de i ledningen sätter alltför mycket lit 

till att elevassistenter sköter arbetet med ”sina” elever. Det krävs betydligt mer 

kompetens, samt borde lärare ha bättre insikt i assistenternas arbete. Pedagogerna ska 

kunna arbeta med barnen som har assistent på ett bra sätt och inte stå handfallen de 

gånger då assistenten är frånvarande. Det måste finnas ett bra samarbete mellan 

pedagog och assistent. Dock är det inte hållbart för assistenter att kontinuerligt 

informera klassläraren om allt de arbetar med och deras olika tillvägagångssätt. Det 

finns klasslärare som lägger över ansvaret för elevens undervisning helt och fullt på 

assistenten, trots att det är klassläraren som har det övergripande ansvaret för alla 

barn. Elevassisten som arbetar i grundskolan anser att det borde ges utbildning om de 

olika funktionsnedsättningarna och vad de innebär. Det är för kort om tid för att 

arbeta i blindo och försöka få barnen att nå målen ändå. Hen ifrågasätter: 

”För vems skull ska man egentligen klara alla målen?” 

Ska barn pressas att nå målen för sin egen skull eller för att pedagogen inte ska 

framstå som undermålig?   

5.4.2 Att utveckla sin kompetens 

Två av pedagogerna nämnde att man måste vara vetgirig och intresserad, söka 

kunskap och bygga erfarenheter på egen hand.  

”Man får vara lite vetgirig själv, för man får inget serverat på silverfat.” 

Det framkom också att det är viktigt att ha en god självkännedom, att vara medveten 

om sin egen kompetens. Grundskolläraren talade om att hen hade byggt upp en bank 

av erfarenheter och egeninskaffad kunskap om olika funktionsnedsättningar. 

Däremot krävs det individuella strategier och nya lösningar för varje elev, eftersom 

alla är olika. Hen ansåg att kunskapen beror mycket på det egna intresset, att själv ta 

tag i det och söka information. Pedagoger behöver också reflektera kring sin egen 

kompetens och på så sätt utvecklas. En av förskollärarna rekommenderade att 

diskutera med föräldrarna, då dessa ofta har goda kunskaper. Förskolläraren som 

arbetar på resursavdelning påpekade att medvetenhet krävs om att de barn som har 

funktionsnedsättningar behöver extra tid då de ska prova något nytt. Det handlar om 

att se de små steg framåt som dessa barn tar och även att uppmärksamma de positiva 

händelserna. 
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5.4.3 Sammanfattande analys 

Skolverket (2001) skriver att enligt föräldrar är pedagogers bristande kompetens en 

relativt vanlig orsak till elever med funktionsnedsättningar inte når målen (s. 6). 

Pedagogerna själva framhåller också bristande kompetens som vital aspekt av deras 

arbete. Det handlar mycket om att söka information själv och försöka bygga upp en 

grund av sina erfarenheter. Pedagogerna framhåller också vikten av att ha en god 

relation med föräldrarna, eftersom de har en mycket god uppfattning om sitt barns 

funktionsnedsättning. Det kan hjälpa barnet om hemmet och skolan arbetar på 

liknande sätt, enligt en av pedagogerna. 

Vad gäller att utveckla sin kompetens nämner pedagogerna att mycket hänger på en 

själv – du måste söka information och försöka vara medveten om vilken kompetens 

man besitter. Löwenborg och Gíslason (2002) nämner att pedagoger utvecklas i det 

sociala samspelet med kollegor, barn och föräldrar (s. 12-13).  Swärd och Florin 

(2011) påpekar att en pedagog ska vara metakognitivt medveten om sin kompetens, 

samtidigt som denne vet sitt uppdrag och kan hantera olika situationer som uppstår 

(s. 100-101). 

5.5 Föräldrasamverkan 

Föräldrasamverkan handlar om pedagogernas kontakt med föräldrar till eleverna. Det 

kan se olika ut beroende på verksamhet och engagemanget hos föräldrarna. 

5.5.1 Vikten av föräldrakontakt 

Elevassistenten menade att det är tämligen tät kontakt med föräldrarna till barn med 

funktionsnedsättningar, exempelvis genom kontaktbok eller att man träffas när de 

lämnar eller hämtar barnet. Ofta rör det sig om daglig kontakt, vilket hen tycker är 

positivt. Då kan man informera om hur dagen har varit. 

”Det behöver inte vara mer kontakt med de föräldrarna. Vissa säger att de litar på 

en, att vi fixar det, men jag har aldrig varit med om några föräldrar som inte vill 

vara engagerade.” 

Engagemanget är väldigt olika från förälder till förälder. Vissa är väl medvetna om 

vilka rättigheter och skyldigheter de har, medan andra anser att det är helt upp till 

verksamheten att sköta det. Pedagogerna ansåg att det inte skiljer sig särskilt mycket 

mellan de barn som inte har funktionsnedsättningar och de normalbegåvade barnen. 

Grundskolläraren tyckte att föräldrarna i allmänhet är engagerade. En situation som 

nämndes var att en förälder hade blivit arg då det framkommit att dennes barn var i 

behov av särskoleundervisning. Men efterhand lugnade sig föräldern och insåg att 

pedagogen försökte handla efter vad som skulle vara bäst för barnet. Det handlar om 

att hitta rätt sätt att kommunicera, utan att försätta föräldrarna i rollen som offer.  

Pedagogerna tryckte på att relationen till föräldrarna är väldigt viktig, eftersom man 

genom att påverka föräldrarna positivt även påverkar barnen positivt. En av 

pedagogerna påpekade att det är av betydelse att möta föräldrarna där de befinner 

sig, utan att sätta sig i maktposition. Det kan exempelvis vara så att föräldrarna har 

haft en dålig skolgång, vilket gör att de har en negativ inställning till skolan. Det tas 

upp att det ofta är små saker som påverkar, till exempel att man låter föräldrarna sitta 

i en ring vid föräldramöten istället för att placera ut dem vid barnens bänkar. De 

framhåller vikten av att ha en god relation till föräldrarna och att komma ihåg att 
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höra av sig när deras barn har gjort något bra, istället för att bara tala om det som har 

varit negativt.  

”Jag tycker att det är viktigt att verksamheten och föräldrarna arbetar mot samma 

mål.”  

Förskolläraren från resursavdelningen har daglig kontakt med föräldrarna och 

upplever det positivt. De försöker arbeta med liknande saker såväl i hemmet som i 

verksamheten. 

5.5.2 Sammanfattande analys 

Swärd och Florin (2011) skriver att föräldrasamverkan har förändrats en del, numer 

samarbetar pedagoger och föräldrar. Förut handlade det enbart om att föräldrar skulle 

informeras (s. 43). Pedagogerna nämner bland annat att man försöker arbeta på 

liknande sätt i både hem och verksamhet. Socialstyrelsen (2010) skriver att eftersom 

det ofta är pedagoger som uppmärksammar barns behov av särskilt stöd är det viktigt 

att föräldrakontakten fungerar. Detta gör det enklare att arbeta gemensamt för att 

göra det som är bäst för barnet (s. 5). Iglum Ronhovde (2006) skriver att lärare och 

föräldrar tillsammans kan arbeta fram gemensamma ramar för att underlätta för 

barnen (s. 241-242). 

Grundskolläraren råkade ut för föräldrar som blev väldigt upprörda då det framgick 

att deras barn behövde placeras i särskola. Alsterdal (2006) nämner ett exempel där 

pedagogen tar kontakt med föräldern och föräldern uppfattar det negativt och blir arg 

(s. 29). Det är viktigt att det finns en god relation mellan skolan och hemmet. Iglum 

Ronhovde (2006) betonar vikten av att lärare bemöter föräldrar på ett bra sätt för att 

ge en positiv bild av skolan. Detta kan sedan föras vidare från föräldrar till barn (s. 

241-242). Löwenborg och Gíslason (2002) kommenterar att föräldrar själva har 

erfarenhet av skolan, vilket gör att de på sätt och vis ser den ur en elevs ögon 

fortfarande. Detta leder till att de upplever känslan att de ska bedömas, men den här 

gången som föräldrar – hur väl har de lyckats med sitt barn? (s. 143). En av 

pedagogerna uppmuntrar att möta föräldrarna på den nivå som de befinner sig på, för 

att underlätta kommunikationen. 

5.6 Tidens betydelse 

Tid är en aspekt av pedagogers yrke som uppmärksammas väldigt ofta. Det handlar 

ofta om tidsbrist och det är överlag väldigt negativa tongångar när det pratas om tid. 

5.6.1 Tid – inte lika viktig som resurser! 

Pedagogerna ansåg att tiden inte räcker till för den kommunikation som skulle 

behövas mellan kollegor. De problematiserade även det faktum att barn med 

funktionsnedsättning som behöver mer tid för att klara av att nå målen på samma sätt 

som alla de andra. De tyckte inte att det behövs mer tid för barn med 

funktionsnedsättningar i allmänhet, däremot kanske det kräver extra att se vart den 

eleven befinner sig kunskapsmässigt. 

”Får man inte de resurser som behövs, spelar tiden ingen roll”. 

Respondenterna ansåg att det inte är tiden som är väsentlig när man arbetar med 

dessa barn. Grundskolläraren påpekade att det inte finns någon som helst extra tid för 

att skaffa sig kunskap om olika funktionsnedsättningar, ens om man får en elev med 

funktionsnedsättning i den egna klassen. En av pedagogerna upplevde att de barn 
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som har funktionsnedsättningar kräver mer tid än de övriga barnen, vilket gör att de 

prioriteras på de andras bekostnad, vilket denne är ensam om att tycka.  

5.6.2 Sammanfattande analys 

Bygdeson-Larsson (2010) nämner att pedagoger i allmänhet inte får någon klar 

helhetsbild över vad som händer i barns interaktioner, då tiden inte räcker till (s. 

114). Bland annat nämns det faktum att barn med funktionsnedsättningar ofta 

behöver mer tid när de ska prova något nytt, eller att deras inlärning kräver mer tid. 

Lutz (2009) citerar ur en intervju med förskollärare följande: ”’De barnen som vi har 

nu så har vi känt att det handlar om mycket om tiden, att vi inte räcker till. Vi ser vad 

vi skulle behöva göra med de här barnen men vi räcker inte till’” (Lutz, 2009, s. 

163). Dock verkar pedagogerna överlag anse att tid inte är ett bekymmer, utan blir 

detta först när resurserna tryter. 

5.7 Resultatsammanfattning 

Överlag är pedagogerna som vi intervjuat väldigt positivt inställda till inkludering av 

barn med funktionshinder. De var engagerade och ägnade själva tid åt att söka 

information för att utveckla sin kompetens. De kritiska aspekter som vi efterlyste i 

vårt syfte blev exempelvis resurser, kompetens och föräldrasamverkan. Pedagogerna 

menade att om en inkluderad skola ska fungera krävs det att det finns rätt stöd, hjälp 

och resurser. Tiden var inget problem i deras ögon, då var det viktigare att de fick 

tillgång till rätt resurser. De ansåg att samverkan med föräldrar är betydelsefull, då 

de kan ge föräldrarna en positiv bild av skolan som dessa sedan kan föra vidare till 

sina barn. Överlag tycks pedagogerna och litteraturen vara överens. De aspekter som 

verkade överensstämma var bland annat att det är enklare att få resurser om det finns 

en diagnos satt. Föräldrasamverkan är viktig, då föräldrarnas bild av skolan förs över 

på barnen. Enligt pedagogerna brast de i kompetens gällande barn med 

funktionsnedsättningar, vilket problematiserades även i litteraturen. Den punkt där 

pedagogernas ord skilde sig mest från litteraturens var främst gällande tiden, vilken 

ansågs mer betydelsefull i litteraturen än vad pedagogerna tyckte.  
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att diskutera de aspekter som vi ansåg särskilt intressanta 

under arbetets gång. Diskussionen utgår ifrån såväl vår bakgrundslitteratur som vår 

empiriska del. 

6.1 Kritiska aspekter 

Pedagogerna nämnde en rad olika aspekter som påverkar möjligheten till en 

inkluderad verksamhet. De barn som har funktionsnedsättningar, såväl fysiska som 

psykiska, riskerar att bli uteslutna ur den vanliga verksamheten. De placeras istället 

på särskolor. Det är ett problem, då skolan ska spegla samhället i stort. Vi ser inte 

hur detta skulle kunna ske om delar av samhället utesluts. En del pedagoger upplever 

att de har alldeles för lite kompetens för att arbeta med barn som har olika 

funktionsnedsättningar. I såväl litteratur som i vår empiri talas det om att pedagoger 

behöver mer utbildning, främst specialpedagogisk sådan. Detta påtalas av Swärd och 

Florin (2011, s. 61) och European Agency for Development in Special Needs 

Education (2011, s.7). Det kanske är den förändringen som behövs i 

lärarutbildningen? 

När vi inledde vårt arbete plockade vi ut de områden i pedagogers yrke som vi ansåg 

vara övergripande. Då framstod tid som en viktig faktor för pedagogens arbete. Detta 

nämner Hargreaves (1998, s. 107), Bygdeson-Larsson (2010, s. 114) och Lutz (2009, 

s. 107). Under arbetets gång har vi upptäckt att tid, enligt pedagogerna, inte alls 

anses vara ett bekymmer i arbetet med barn med funktionsnedsättningar. Dock tycker 

vi oss kunna utläsa att tiden ändå utgör ett visst problem, då pedagogerna talar om 

det, fast i andra former. Exempelvis nämns att vissa barn med funktionsnedsättningar 

behöver mer tid när de ska lära sig något eller prova nya saker. Så länge det finns 

tillgång till rätt slags resurs spelar tiden ingen roll. Underförstått att om man inte får 

rätt resurser, vilket några av pedagogerna ansåg, borde alltså tiden utgöra ett 

problem. Resurser är en väldigt viktig faktor när det gäller att kunna inkludera alla 

barn. Det måste finnas hjälpmedel, stöd och handledning att få. Det är svårt att arbeta 

med barn med funktionsnedsättningar om man inte har den utbildning eller de 

anpassade saker som krävs. 

Det finns ytterligare två aspekter som ligger i framkant som kan riskera att en 

inkluderad utbildning inte fungerar. Det är att kunna hantera och utveckla barnens 

sociala förmågor och deras kunskap. Skolan har numera som mål att både lära ut 

kunskap och hjälpa till med den sociala fostran. Enligt Lpfö 98 – reviderad 2010 

(2010) ska barns sociala kompetens utvecklas i verksamheten (s. 6). Enligt 

pedagogerna utvecklas de barn som har funktionsnedsättningar ofta inte i samma takt 

som de normalbegåvade barnen, vilket gör att de hamnar efter i det sociala samspelet 

och börjar definiera sig själva som annorlunda. Enligt en av pedagogerna kan det bli 

så att en del av dessa barn till slut inte förstår varför de ska ha kompisar, då det 

uppstår missförstånd och olikheter som kanske blir för stora för ett barn att hantera. 

Den kunskapsmässiga biten kan bli jobbig, då kraven höjs hela tiden och målen blir 

flera och svårare att nå. Barn med funktionsnedsättning är ofta hög- eller 

lågpresterande i skolan, utan att hamna i den medelmåttiga klunga där de flesta barn 

annars befinner sig. Detta leder till svårigheter för pedagogen, påpekas särskilt av 

grundskolläraren, som ska anpassa sitt undervisningsmaterial så att det passar alla 

nivåer i klassen. Det låter sig kanske inte göras när det är en pedagog på tjugofem 

barn. 
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6.2 Skillnader i förskola och grundskola 

Det råder ganska stora skillnader gällande inkludering i förskola och grundskola. I 

förskolan är barn betydligt mer inkluderade än vad de är i grundskolan. De 

anledningar som vi tycker oss ha hittat är bland annat personaltätheten, läroplanernas 

krav och mål och slutligen den fysiska miljön. I förskolan är personaltätheten 

betydligt större, då det kanske är tre pedagoger på det antal barn som i grundskolan 

är en pedagogs ansvar. Använde man samma antal pedagoger i grundskolan som i 

förskolan hade det funnits mycket större möjligheter att faktiskt genomföra det som 

står i läroplanen, nämligen att undervisningen ska anpassas efter var och en och 

aldrig kan vara lika för olika elever. Detta nämns i såväl Lgr 11 (2011, s. 8), Lpfö 98 

(2010, s. 5).  

I förskola finns också möjligheten att dela upp arbetet, då en pedagog kan reda upp 

exempelvis en situation där två barn har bråkat utan att det påverkar resten av 

barngruppen. I grundskolan måste pedagogen hantera det samtidigt som hen ska 

hantera de övriga barnen också. Situationer kan alltså förbli oupplösta eller stjäl de 

alltför mycket tid från lektionen. Pedagoger i grundskolan har, utöver detta, också 

mer som ska hinnas med i form av lektionstimmar och fler mål som barnen ska nå.  

Utifrån våra intervjuer har det framkommit att barnens sociala samspel tycks fungera 

mycket bättre i förskolan än vad det gör i grundskolan. Barnen har lättare att ta del i 

interaktionerna i gruppen och har kompisar. I grundskolan segregeras de mer och 

mer ju äldre de blir. Barn med funktionsnedsättningar utvecklas olika jämfört med de 

normalbegåvade barnen, vilket syns tydligare ju äldre de blir. Detta kan göra att 

barnen inte förstår varandra längre. Slutligen kan det också leda till att de förlorar 

förståelsen för varför de ska ha kompisar. 

6.3 Frågor att spekulera vidare i 

Det finns mycket som kom fram under detta arbete som vi gärna hade nystat vidare i. 

Bland annat om skillnaderna i förskola och grundskola, hur man kan arbeta för att 

minska dem och hur verksamheterna kan förbättras. Det rör sig främst om 

inkludering, att det tycks vara vanligare och kanske till och med enklare på en 

förskola än vad det är i en grundskola. Hur kommer det sig att det verkar naturligare 

då barnen är små? 

En annan tanke som kom upp var den att man ändrar begrepp för att vissa ord blir 

”fula” och används nedsättande. Men att förändra ordet hjälper inte om vi inte börjar 

arbeta med attityderna gentemot de bakomliggande faktorerna. Vad är det som gör 

att något blir nedsättande? Varför anser vi att det är mindre värt? Vi tänker bland 

annat på begreppet funktionsnedsättning. Det har benämnts på en rad olika sätt 

genom åren, exempelvis funktionshindrad och handikappad. 

En röd tråd genom arbetet har varit att det är betydligt enklare att få resurser till de 

barn som har faktiska diagnoser, medan de barn som befinner sig i gråzonen får få 

eller inga resurser alls. Enligt våra respondenter behöver dessa barn mycket extra 

stöd och ännu mer för att man inte vet hur man ska hjälpa dem. Det är barn som har 

någon form av funktionsnedsättning som kanske är fullt så tydlig som exempelvis en 

fysisk funktionsnedsättning. Det kan röra sig om exempelvis asperger eller ADHD. 
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6.4 Metoddiskussion 

Under en öppen intervju föreligger en viss risk att intervjuaren lyssnar efter det hen 

vill höra, istället för att inta ett objektivt förhållningssätt. Lantz (2007) skriver att 

risken för detta är större ju öppnare intervjuform man använder sig av (s. 106). Under 

en så pass öppen intervju som vi gjorde finns några aspekter som är viktiga att ha i 

minnet, som Dimenäs (2007) nämner. Till exempel ska man försöka att inte leda 

intervjun i den riktning man själv önskar (s. 48). Lantz (2007) tar också upp detta 

faktum och varnar för att det är lätt att vinkla frågorna (s. 9). Vi försökte ha detta i 

åtanke och yttrade därför få egna åsikter under intervjuerna, utan lät intervjupersonen 

förmedla sina kunskaper och tankar. Det fungerade väl under större delen av tiden, 

men vi slappnade av vid de tillfällen då vi märkte att respondenterna huvudsakligen 

delade våra åsikter. Vid dessa tillfällen var det något svårare att anslå en neutral ton, 

även om vi fortsatte att fokusera på respondenten och dennes kunskap och åsikter.  

De personer som vi fick lov att intervjua visade sig vara engagerade och intresserade 

av ämnet, vilket gjorde vårt jobb tämligen enkelt. De hade mycket erfarenhet och 

kunskap och delade gärna med sig. Därav fick vi mycket användbart material inför 

det fortsatta arbetet. 

Inledningsvis förberedde vi en relativt strukturerad intervju, med tydligt utskrivna 

frågor. Emellertid insåg vi att man blir mer låst i en sådan intervju. Den sortens 

intervju fungerar förmodligen väldigt väl om man vill ha specifika svar. Därför valde 

vi att istället göra en öppen intervju, där vi enbart utgick ifrån olika 

problemområden. Alltså det som Patel och Davidson (2003) kallar öppna frågor eller 

teman (s. 80). På så vis blev intervjun friare och gav möjlighet att gå in mer på 

djupet. Vi fick en bättre helhetsbild av pedagogernas vardag. Vi använde den metod 

som Lantz (2007) kallar intervjuplan, som kan innehålla allt ifrån specifika frågor till 

stödord (s. 56). Det fungerade väl i vårt arbete och pedagogerna verkade avslappnade 

när det stod klart att det var väldigt fritt.  

Vi valde att göra ljudinspelningar och anteckningar under intervjuerna. Dimenäs 

(2007) framhåller detta som ett bra sätt (s. 51), men Patel och Davidson (2003) 

påpekar att de tillfrågade kanske inte är fullt så avslappnade, utan att det inte lättar 

riktigt förrän man stänger av inspelningen (s. 83). Vi märkte dock ingen skillnad då 

inspelningen var igång eller när den var avslutad. De anteckningar vi gjorde var 

främst för att minnas de viktigaste punkterna om något i det tekniska skulle gå fel. Vi 

hade båda våra telefoner på inspelning vid varje intervju, vilket var lyckosamt då det 

visade sig att den ena bara hade spelat in några sekunder under en av intervjuerna. 

6.5 Avslutande ord 

Vi vill avsluta vårt arbete med att tacka de människor som har hjälpt och stöttat oss 

genom denna process. Vår handledare, Berit, som har varit engagerad och funnits till 

hands under hela arbetet. Våra vänner och familjer som har hjälpt oss genom att läsa 

igenom och ifrågasätta det vi har skrivit. Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till 

de pedagoger som ställde upp på våra intervjuer och gjorde ett fantastiskt jobb! De 

kom fram med många intressanta tankar, åsikter, kunskaper och de arbetar hårt för en 

inkluderad verksamhet. Det här examensarbetet hade inte varit möjligt utan dem. 

TACK! 
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”Det är lärorikt med barn med funktionsnedsättningar, man får 

lite andra tankar. Jag utvecklas både som människa och som 

pedagog. Andra bekymmer med andra elever blir lite mindre, 

när man ser vilka bekymmer det kan vara för vissa barn.” 

    – Pedagog. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inkludering 

Tankar kring inkludering 

Erfarenheter 

Positivt/negativt med inkludering 

Tid 

Kunskapsaspekt 

Social aspekt 

Resurser 

Resurser som finns 

Som skulle behövas 

Vilken roll spelar resurser? 

Kompetens 

Vilken kompetens behövs? 

Anser om egen kompetens 

Specialpedagogisk kompetens 

Övrigt 

Påverkan barngrupp/klass 

Föräldrasamverkan 

Miljö (anpassa barn/elever eller verksamheten?) 


