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Sammanfattning

Att alla elever får studera tillsammans på lika villkor kan ses som en självklarhet i ”en skola 

för alla” men för alla elever är det inte så enkelt. Syftet med föreliggande uppsats är därmed 

att belysa rörelsehindrade elevers upplevelser av att studera i ”en skola för alla” samt hur 

föräldrarna ser på barnets utveckling och lärande. Fokuseringen handlar om att få en inblick i 

deras  tankar  om  inkludering.  För  att  uppnå  detta  genomfördes  intervjuer  med  fem 

rörelsehindrade elever som studerar i grundskolan och fem av deras föräldrar.

Resultatet  av studien visar att  det finns olika faktorer som påverkar hur respondenterna i 

studien upplever att inkluderingen i ”en skola för alla” fungerar. Det handlar om hur skolans 

miljö  är  anpassad  efter  elevens  behov,  lärarens  förmåga  att  anpassa  undervisningen, 

assistentens/resursens  betydelse,  pedagogers  kunskap  och  förhållningssätt,  samarbete  och 

kommunikation, andra människors förståelse samt elevens sociala samspel. Det framkommer 

att  när  det  brister  i  en faktor  påverkar  det  även  andra  faktorer,  vilket  medför  att  eleven 

upplever ett större handikapp än nödvändigt. Resultatet tydliggör att dagens skola har mycket 

kvar  att  utveckla  innan  den  går  att  klassificera  som ”en  skola  för  alla”.  I  framtiden  är 

respondenternas förhoppning att skolan är anpassad så att alla barn oavsett förutsättningar 

kan  gå  inkluderat  på  liknande  villkor.  Vidare  anser  de  intervjuade  i  studien  att  den 

pedagogiska verksamheten ska innefatta goda kunskaper, förståelse och möjlighet till stöd så 

att alla elever kan nå de olika målen i skolan. 



Förord

Vi vill börja med att tacka alla elever och föräldrar som har tagit sig tid och ställt upp på 

intervjuer,  ni  har  varit  otroligt  viktiga  vid  genomförandet  av  studien.  Tack för  att  ni  har 

delgivit oss era berättelser om rörelsehindret i sig samt om era erfarenheter utav en inkluderad 

skolgång. Tack för ert förtroende när ni öppet och generöst har förklarat era upplevelser. Vi 

hoppas  att  studiens  resultat  kan  väcka  tankar  hos  pedagoger  och  andra  verksamma inom 

skolan för att om möjligt skapa en ”en skola för alla”. 

Ett  stort  tack  riktas  även  till  de  rektorer  som  möjliggjorde  kontakten  med  studiens 

respondenter. 

Till sist vill vi tacka studiekamrater och vår handledare Sven-Erik Nilsson som med feedback 

och stöd fört arbetet med uppsatsen framåt. 
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1 Inledning

Hur  olika  får  elever  i  samma  skolklass  vara,  och  hur  ska  skolan  hantera  elevers  skilda 

förutsättningar att  lära? Det är frågan som Niels  Egelund, Peder Haug och Bengt Persson 

(2006) menar  att  lärare,  politiker,  forskare,  inom medicin  och inom psykologin diskuterat 

genom  hela  utbildningshistorien.  Vidare  anser  de  att  många,  kanske  de  flesta,  barn  och 

ungdomar är beroende av gemenskap med andra. De menar att samhörighet med andra genom 

inkludering i ”en skola för alla” är en mycket viktig förutsättning för en optimal individuell 

utveckling.  Det  övergripande  syftet  med  studien  är  att  belysa  rörelsehindrade  elevers 

upplevelser av att gå i ”en skola för alla” samt hur föräldrarna ser på barnets utveckling och 

lärande. Fokuseringen är att få en inblick i deras tankar om inkludering. 

I Lpo 941 återfinns begreppet ”en skola för alla”. Med detta menas att en likvärdig utbildning 

ska garanteras samtliga elever men den behöver däremot inte utformas på samma sätt för alla 

elever. Föräldrar har idag även möjlighet att välja den skola som de anser mest lämplig för sitt 

barns utveckling och lärande.  Undervisningen ska, enligt  Lpo 94, anpassas till  varje elevs 

förutsättningar och behov. Vidare står det att: ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lärarförbundet 2004, s 

10). Barn med funktionshinder utgör, på grund av olika förutsättningar, en del av de elever 

som är i behov av särskilt stöd. Vidare menar WHO2 att det inte är funktionshindret i sig som 

avgör om du har ett handikapp. De menar istället att det är brister i den fysiska, sociala eller 

psykologiska miljön som skapar handikapp. Enligt oss kan brister i någon av dessa miljöer 

bidra till svårigheter även i de andra, vilket kan innebära att eleven får fler handikapp än sitt 

rörelsehinder. 

Barn  med  funktionshinder  innefattar,  enligt  Karin  Nylén  (2004),  bland  annat  blinda, 

utvecklingsstörda, döva och rörelsehindrade.  Vidare menar hon att rörelsehinder kan vara av 

olika art och med olika former av tilläggshandikapp. Helena Wandin och Anna Ås (2007) 

menar  även  att  orsakerna  och  diagnoserna  är  väldigt  olika  och  så  även  individerna  med 

rörelsehinder. De förklarar att rörelsehinder är ett samlingsnamn för nedsatt rörlighet, kraft, 

balans eller precision. Några exempel på rörelsehinder är: cerebral pares, ryggmärgsbråck och 

muskelsjukdom. I föreliggande uppsats studeras elever med ryggmärgsbråck och CP-skada. 

1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lärarförbundet, 2004)
2 Världshälsoorganisationen http://www.habilitering.nu/gn/opencms/web/HAB/Vad_ar_habilitering/ 
(2007-12-05)
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Kategorisering  av  funktionshinder  och  rörelsehinder  är  relativt  nytt,  vilket  betyder  att 

historiken och tidigare forskning inte alltid skiljer på begreppen. Vi menar att det därför inte, 

med  säkerhet,  går  att  överföra  resultaten  till  rörelsehinder.  Då  vi  ändå  ser  området  som 

intressant har vi valt att använda den befintliga litteratur som vi har funnit för att ha någonting 

att utgå ifrån i studien. Det ska enligt gällande styrdokument strävas mot ”en skola för alla”, 

varav  föreliggande  uppsats  behandlar  inkludering  av  rörelsehindrade  elever  som studerar 

tillsammans med elever utan rörelsehinder.

Uppsatsen är indelad i två huvudavsnitt, Bakgrund och Resultat. I bakgrundsavsnittet kommer 

studiens syfte och frågeställning att behandlas utifrån tidigare forskning inom området och är 

baserad  på  litteraturstudier.  Under  resultatet  presenteras  det  som  framkommit  under  vår 

intervjustudie. Dessa två huvudavsnitt analyseras i en diskussion för att visa hur resultatet står 

i förhållande till den tidigare forskningen tillsammans med våra egna tankar.

2 Bakgrund

Bakgrunden inleds med handikappets historik för att tydliggöra hur synen på handikappade 

genom åren har förändrats. Vidare följer ett försök till klargörande av begreppet ”en skola för 

alla”  och vad inkludering betyder i  förhållande till  det.  Därefter  presenteras styrdokument 

relaterade till rörelsehinder. Efter det följer en redogörelse av vad litteraturen säger angående 

vad ”en skola för alla” kan innebära för barn med rörelsehinder. Bakgrundsavsnittet avslutas 

med förtydligande av rörelsehindren ryggmärgsbråck och CP-skada.

2.1 Hur synen på handikappade har förändrats över tid 

Gerd Peterson (2000) anser att människor med funktionshinder alltid har levt med ett starkt 

beroende av andra. Mot slutet av 1700-talet var det, enligt Ingrid Olsson och Roger Qvarsell 

(2000), i första hand husbonden, i andra hand församlingen eller socknen och i sista hand 

staten som hade ansvaret  för vården av handikappade,  fattiga och sjuka.  Oklarheter  kring 

vården skapade diskussioner om lagar kring rätten till  hjälp. Detta mynnade ut i 1847 års 

fattigvårdslag, vilket bland annat ledde till byggandet av fattigstugor. I fattigstugorna samlade 

socknarna,  enligt  Peterson  (2000),  alla  som inte  kunde  försörja  sig.  Olsson och  Qvarsell 
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(2000) menar att de fysiskt handikappade, i och med lagen, fick rätt till hjälp oavsett om det 

fanns släktingar som kunde försörja denne eller ej. 

Enligt Peterson (2000) spreds i slutet av 1800-talet en optimistisk syn på möjligheterna att 

rehabilitera funktionshindrade. De tidiga specialskolorna för blinda och döva blev förebilder 

för de skolhem och institutioner som rörelsehindrade fick tillgång till, långt senare. I slutet av 

1940-talet blev det arbetskraftsbrist i Sverige vilket, Mårten Söder (1981) menar, ledde till att 

intresset  väcktes  för  grupper  som genom rehabilitering  och yrkesträning  kunde föras  in  i 

yrkeslivet.  Barn  med  funktionshinder  kunde få  vård  och  skolgång  på  institutioner.  Dessa 

institutioner blev en egen, sluten värld där deras speciella behov blev tillgodosedda. Vidare 

förklarar  Peterson  (2000)  att  den  egna  identiteten  utvecklades  på  institutionen  och  att 

funktionshindrade  kunde  känna  en  tillhörighet  till  en  grupp,  vilket  ledde  till  att 

kamratföreningar  bildades.  Dessa  kamratföreningar  kom  att  bli  grunden  för  dagens 

handikapporganisationer. 

SOU (1998:66) menar att skolan har genomgått en utveckling som medfört en ambition om 

att skapa jämlika förutsättningar mellan barn och ungdomar. Efter andra världskriget startade 

det, enligt Bengt Persson (2001), en debatt om att utbildning skulle vara en grundläggande 

mänsklig rättighet för alla och inte för ett fåtal privilegierade. Debatten utmynnade i en artikel 

av FN:s barnkonvention som ledde till att två initiativ växte fram: ”utbildning för alla” och 

”inkluderande utbildning”. Nylén (2004) förklarar att skollagen förändrades år 1962 och det 

blev skolplikt3 även för barn med rörelsehinder. 

I  slutet  av  1960-talet  menar  Söder  (1981)  att  termen  integrering  infördes  i  politiken. 

Integreringen  stod  för  strävan  att  föra  in  de  handikappade  i  samhället.  Tidigare  ansågs 

handikappet vara en individuell egenskap men nu fanns en tro på att handikappet uppstod i 

relation till den omgivande miljön. En skada hos individen medför en funktionsnedsättning 

men därmed  inte  ett  handikapp.  Personen blir  handikappad  först  när  det  ställs  krav  som 

individen,  på  grund  av  funktionsnedsättningen,  inte  klarar  av.  Detta  tydliggjordes 

internationellt då WHO4 år 1980 antog en klassificering av skada, funktionsnedsättning och 

handikapp. En skada anses resultera i en funktionsbegränsning på organnivå, vilken i sin tur 

orsakar en begränsning av förmåga på personnivå som slutligen leder till ett handikapp på 

3 Enligt skollagen ska alla barn mellan 7 och 16 år gå i skola. Skolplikten infördes 1842 för de barn som ansågs 
”normala”
4 Världshälsoorganisationen (Karin Nylén, 2004)
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social  nivå.  Denna  klassificering  innebär  att  ett  handikapp  kan  minimeras  genom 

anpassningar i miljö, bemötande samt pedagogiska arbetssätt. Individens handikapp beskrivs i 

relation till  omgivningen och dess krav. Enligt detta synsätt betraktas handikappet som ett 

resultat av interaktionen mellan individens förmåga och omgivningens krav. 

År 2000 ändrades skriften ”elever med särskilt behov” till ”elever i behov av särskilt stöd” i 

gällande styrdokument. Det visar, enligt Persson (2001), på hur vi nu inte enbart bör peka på 

den enskilde elevens svårighet utan också se till hur vi kan anpassa det pedagogiska arbetet 

till varje elevs förutsättningar, det vill säga ”en skola för alla”.

2.2 Ett förtydligande av begreppen integrering/inkludering och ”en skola för alla”

Claes Nilholm (2003) diskuterar begreppet ”en skola för alla” och menar att det kan tolkas på 

olika sätt. Han menar att begreppet är svårtolkat,  då det har sin förklaring i att begreppen 

inkludering  och  integrering  står  för  två  olika  synsätt  beträffande  ”en  skola  för  alla”.  Då 

integration  associeras  med  att  man  vill  sammanföra  något  som  redan  är  segregerat  tar 

inkludering sin utgångspunkt i idén om mångfald, där mångfalden utgör en naturlig del av 

skolans organisering. Integration handlar enligt Nilholm om att försöka anpassa elever med 

särskilda behov till en redan existerande skolmiljö. Inkluderingens grundtanke är däremot en 

förändring av hela skolmiljön för att anpassa denna till mångfalden av elevers olikheter. 

Peder Haug (1998) problematiserar begreppen integrering och inkludering och menar, i likhet 

med Nilholm (2003), att dessa är svårtolkade. Haug (1998) anser att inkludering står för synen 

om att alla ska ses som lika oavsett förutsättningar. Hans argument är i första hand knutet till 

social rättvisa:

Man bedömer att det mest rättvisa och bästa för den enskilda eleven och samhället är att alla, oberoende 
av  förutsättningar,  intresse  och  prestationsförmåga,  deltar  i  samma  samhällsgemenskap  och  får 
gemensam undervisning från unga år (Haug 1998, s 21-22). 

Detta menar Haug är grunden till  att barnen även som vuxna skapar förutsättningar till att 

fungera som samhällsmedborgare. 

Christina  Chaib  (1990)  menar  att  det  finns  olika  sätt  att  integrera  elever  på:  fysisk-, 

funktionell-,  social-  samt samhällelig  integrering.  Vidare anser hon att  först  när eleven är 

integrerad på alla nivåer kan det ses som en lyckad integrering. Det Chaib (1990) förklarar 

som  en  lyckad  integrering,  är  enligt  vår  uppfattning,  en  beskrivning  av  dagens 
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inkluderingsbegrepp.  Vår  tolkning  grundar  sig  i  att  Chaibs rapport5 är  äldre  än begreppet 

inkludering och menar att om hon skrivit rapporten idag hade hon troligtvis använt begreppet 

inkludering. 

Egelund m fl. (2006) anser att det finns en skillnad i att använda begreppen ”inkludering” 

respektive ”en skola för alla”. De menar att ”den inkluderande skolan” skapar förväntningar 

på en mer individuell inriktning i undervisningen. Det innebär att skolan bör göra om hela sin 

verksamhet. Den ska passa så bra som möjligt för precis alla elever som går i skolan. Vidare 

förklarar de att begreppet ”en skola för alla” inte säger något om vad som händer när eleverna 

kommer till skolan, bara att alla barn har möjlighet att gå i den vanliga skolan. På liknande 

sätt för Persson (2001) ett resonemang om att det i dagens skola inte räcker med att alla elever 

har rätt att gå där, att skolan skapar fysiska förutsättningar för eleverna. Skolan måste även 

byggas på möjligheten till aktivt deltagande hos varje individ och att vi ser individen som en 

resurs i gemenskapen.

Egelund m fl. (2006) anser att det fortfarande finns en stor utmaning i att skapa ”en skola för 

alla”  med  större  acceptans  för  olikheter  och  med  en  ökad  förmåga  och  vilja  att  arbeta 

pedagogiskt tillsammans med de elever som visar sig ha dessa olikheter. För att skapa denna 

skola menar de att det krävs utvidgad försöksverksamhet och forskning inom området för att 

nå kunskap, som möjliggör inkludering i ”en skola för alla”.

Värderingar och attityder, det vill säga hur vi betraktar olikhet, delaktighet, samhörighet och 

ansvar, är det som SOU (2004:98) anser att inkludering ytterst handlar om. Vidare menar 

SOU att om vi vill ha ett inkluderande samhälle, där alla människors olikheter accepteras, 

måste vi börja i skolan. De menar att det är viktigt att vi arbetar med värderingar och attityder 

i skolan för att kunna uppnå en inkluderande skola, samtidigt som de frågar sig om elever och 

lärare får möjligheter att utveckla tolerans och förståelse för dessa olikheter. 

2.3 Vad säger styrdokumenten om rörelsehindrade elevers skolgång

I  detta  avsnitt  refereras  det  till  styrdokument  som  berör  begreppen  ”en  skola  för  alla”, 

integrering/inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Styrdokument utformas av riksdag 

och regering.  De ska fungera som en ram för skolans verksamhet.  Med dessa som grund 

5 Rapporten beskriver de rörelsehindrades situation utifrån fyra perspektiv på integrering: behovet av 
pedagogiska och andra stödåtgärder, utveckling och kunskapsnivå, kommunikationsmöjligheter samt sociala 
relationer och fritiden. Undersökningen är gjord på elever från grundskolan till gymnasiet.
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utformar  varje  kommun sina  egna  mål  och  skolans  verksamhet  planeras  utifrån  dem.  En 

deklaration och konvention har en signifikant skillnad, vilket enligt oss kan vara av vikt att 

förtydliga.  Jane Brodin och Peg Lindstrand (2004) förklarar  att  en konvention är rättsligt 

bindande, vilket innebär att ett land som undertecknat ett sådant avtal har juridiskt förbundit 

sig att följa vad som tas upp i konventionen. Deklarationer är däremot inte rättsligt bildande, 

även om de flesta länder försöker efterfölja dessa. En deklaration antas av deltagarna under en 

konferens och är uttryck för en gemensam uppfattning. Deklarationen har snarare en politisk 

betydelse än en rättslig.  

Enligt Lpo 94 skall undervisningen anpassas till samtliga elevers förutsättningar och behov. 

Utbildningen  skall  vara  likvärdig  men  behöver  inte  utformas  på  samma  sätt.  Ett  särskilt 

ansvar skall tas till elever som av olika skäl har svårigheter att nå målen för utbildningen. I 

SOU (1998:66) beskrivs begreppet ”en skola för alla” som en skola där det inte finns några 

förlorare. Skolans verksamhet skall präglas av omsorg om den enskildes välbefinnande och 

utveckling. Vidare framhålls det i Lpo 94 att varje elev har rätt till utveckling i skolan, att 

känna växandets glädje och att få uppleva den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 

och övervinna svårigheter.

I  FN:s barnkonvention6 står  det  att  alla  barn,  utan åtskillnad  har  lika rättigheter  till  goda 

uppväxtvillkor.  Handikappade  barn  har  rätt  till  särskild  omvårdnad samt  är  berättigad  till 

bistånd utan beroende av familjens ekonomiska situation.  Det handikappade barnet ska ha 

effektiv  tillgång  till  undervisning  och  utbildning,  hälso-  och  sjukvård,  habilitering, 

förberedelser för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets 

största möjliga integrering. Det innebär, enligt Brodin och Lindstrand (2004), att alla barn har 

rätt till skola och utbildning och att rätten gäller oavsett om barnet har några fysiska, psykiska 

eller sociala begränsningar. Vidare förklarar de att i FN:s standardregler7 betonas vikten av att 

utbildningen  sker  integrerat  och  att  det  livslånga  lärandet  ska  stå  i  fokus.  Integrerad 

undervisning bör prioriteras men specialundervisning kan övervägas i vissa fall, då främst när 

det gäller elever som är döva eller dövblinda.

Enligt  Brodin  och  Lindstrand  (2004)  belyser  Salamancadeklarationen8 att  alla  barn  bör 

undervisas tillsammans i den reguljära skolan så långt som möjligt. 

6 Lärarförbundet (2004)
7 FN:s generalförsamling antog 1993 enhälligt ett förslag om internationella regler för personer med 
funktionshinder. (Jane Brodin och Peg Lindstrand, 2004)
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[…] ett barn med funktionshinder bör följa undervisningen i den närmaste skolan, dvs. den skola i 
vilken barnet skulle ha gått om den ej hade haft ett funktionshinder (Brodin och Lindstrand 2004, s111). 

”En skola för alla” ställer, enligt SOU 1998:66, stora krav på skolan och dess personal då den 

ska utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som gör att barn och ungdomar ska 

kunna anpassa  sig  till  samhället.  För  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  ställer  denna  vision 

särskilda krav på skolan. Skolan ska präglas av en miljö där eleverna upplever delaktighet och 

gemenskap. Vidare menar SOU 2000:19 att även miljön är direkt relaterad till hur väl skolan 

lyckas minimera elever med skolsvårigheter. En god skolmiljö är följaktligen grunden för att 

ge särskilt stöd och åstadkomma delaktighet och gemenskap för alla elever. Ds 2001:19 anser 

att ”en skola för alla” i högsta grad handlar om respekt för individers olikheter och elevers 

möjligheter till en positiv och stimulerande skolgång för alla. 

2.4 Forskning om inkludering 

I detta avsnitt förekommer begreppet integrering eftersom litteraturen är äldre än begreppet 

inkludering.  Vår  tolkning är  att  om författarna  skrivit  om begreppet  idag hade de använt 

inkludering. Det ord som författarna har använt är det som vi återger.

Barnombudsmannens  årsrapport9 (2002)  visar  att  FN:s  barnkonvention  inte  alltid  beaktas. 

Rapporten visar att barn med funktionshinder inte är delaktiga i skolans undervisning på lika 

villkor som barn utan funktionshinder. Bristande tillgänglighet och dåligt bemötande leder till 

att barn med funktionshinder utestängs från olika verksamheter i skolan.

Chaib (1990) menar att det finns föreställningar om att integrering fungerar bättre i de lägre 

åldrarna  än  bland  äldre  elever.  Även  elever  med  lätt  funktionsnedsättning  skulle  enklare 

kunna integreras i klassen än elever med svår sådan. I hennes rapport framkommer det dock 

inget linjärt  samband mellan en lyckad integrering och åldern på barnen. Det fanns likaså 

inget samband mellan lyckad integrering och grad av funktionsnedsättning. Hennes slutsats 

blev  att  orsakerna  till  varför  integrering  mer  eller  mindre  lyckas  måste  sökas  i  andra 

förklaringar. Nylén (2004) har i sitt forskningsprojekt10 sökt liknande förklaringar och menar 

8 92 regeringar och 25 organisationer samlades 1994 i Salamanca i Spanien för att diskutera och utarbeta 
rekommendationer för utbildning för alla.
9 En intervjustudie gjord på barn med och utan funktionshinder, i Sverige 2001. Rapporten är gjord på uppdrag 
av regeringen. http://www.bo.se/Files/publikationer,%20pdf/arsrapport2002.pdf (2007-09-20)
10 Ett forskningsprojekt som avser undersöka om det föreligger några skillnader mellan barn respektive utan 
rörelsehinder med avseende på självbild, upplevelser av kamratrelationer och trivsel i skolan. I projektet fanns 
barn i skolår 3 till 9 i sammanlagt 12 stycken skolor i Stockholmsområdet, 14 barn med rörelsehinder och 20 
barn utan rörelsehinder.
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att  forskning  kan  påvisa  samband  mellan  graden  av  funktionsnedsättning  och  deras 

kamratrelationer.  Elever  med  lindrigt  rörelsehinder  blir,  enligt  Nylén,  oftare  utsatta  för 

mobbning än  elever  med gravt  funktionshinder.  Barnombudsmannen (2002)  menar  att  de 

funktionshindrade elever som var integrerade i vanliga grundskoleklasser i allmänhet var mer 

utsatta för mobbning än de som gick i specialklasser 

Nylén (2004) menar att rörelsehindrade elever är mer missnöjda med sina kamratrelationer än 

barn utan rörelsehinder men hon kan för den skull inte påvisa att deras kamratrelationer är 

dåliga. Gällande trivsel i skolan kunde Nylén däremot inte finna någon signifikant skillnad 

mellan  barn  med  och  barn  utan  rörelsehinder.  Hon  ställer  sig  frågande  till  i  vilken 

utsträckning  den  fysiska  miljön  i  skolan  möjliggör  sociala  relationer.  Enligt 

Barnombudsmannen  (2002)  uppger  var  fjärde  barn  med  rörelsehinder  att  de  bli  retade  i 

skolan.  Barn  med  rörelsehinder  var  den  grupp  bland  samtliga  grupper  av  barn  med 

funktionshinder som trivdes allra sämst på skolgården.

2.5 ”En skola för alla”

2.5.1 Föräldrars syn gällande val av skola och assistenter

Kristina Jarkman (1996) menar att det finns olika typer av skolor som föräldrar till barn med 

funktionshinder får välja mellan då det är dags för barnet att börja skolan. Hon kategoriserar 

skolorna  som:  ”vanliga  skolor”  och  ”specialskolor”.  I  ”vanliga”  skolor  går  barn  med 

funktionshinder  tillsammans  med  barn  utan  funktionshinder.  I  specialskolor  finns  det 

särskilda  klasser  för  barn  med  olika  funktionshinder.  Den  vanliga  skolan  är  oftast 

förstahandsvalet när det inte föreligger flera tilläggshandikapp. Föräldrarnas uppfattning av 

barnets  trygghet,  självständighet  och  rättigheter  påverkar  beslutet  om  anpassning  av 

skolmiljön samt om barnet är i behov av assistent eller inte. För barn med ytterligare problem 

utöver  själva  funktionshindret  är  det,  enligt  Jarkman,  ett  svårare  val  för  föräldrarna. 

Föräldrarna måste försöka bilda sig en uppfattning om vad som är bäst för just deras barn. Till 

hjälp kan de samråda med skolkonsulenter som besitter kunskaper inom handikappfrågor. 

Enligt  Wandin  och  Ås  (2007)  har  de  flesta  barn  med  rörelsehinder  assistent.  Åsikterna 

gällande assistenters vara eller icke vara går isär bland föräldrar i Jarkmans (1996) studie11. 

Vissa föräldrar menar att det är en svår gränsdragning att låta barnet få klara sig själv eller om 

11 En avhandling som handlar om familjer, funktionshinder och vardagens villkor. Studien sträcker sig över lång 
tid.
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assistenten alltid ska finnas tillhands och hjälpa barnet. Det kan bli problem med att veta hur 

mycket  assistenten  ska  hjälpa  barnet.  En  bra  assistent  ska,  enligt  föräldrarna  i  Jarkmans 

studie,  hjälpa  det  rörelsehindrade  barnet  att  fungera  självständigt.  Wandin  och Ås (2007) 

anser att assistentens förhållningssätt har stor betydelse för elevens sociala samspel. Vidare 

förklarar de att i vissa skolor fungerar assistenten som en resurs för flera barn i klassen. De 

menar att det kan vara en lösning på att inte peka ut ett barn, hindra samspelet och minska 

risken för avundsjuka hos skolkamrater. 

2.5.2 Skolans organisation

Chaib (1990) menar, på liknande sätt som Jarkman (1996), att assistenter, lärare och föräldrar 

har problem när det gäller vad de ska lägga fokus på. Vidare ställer sig Chaib (1990) frågande 

till om arbetet med ADL-träning12 ska ske på bekostnad av undervisning. Assistenterna bör 

ses som en pedagogisk resurs och därmed ha en pedagogisk assistentutbildning. Dennes roll 

skulle därmed få en mer betydande roll gentemot skolan, familjen och den berörda eleven. 

Vidare menar hon att assistenten ska fungera som en länk mellan hem och skola. 

I  SOU (1998:66)  uttrycks  att  oavsett  ett  barns  möjligheter,  förutsättningar  och behov ska 

skolan anordnas så att den är lika ändamålsenlig för alla barn. Barns förutsättningar, behov 

och  intressen  ska  vara  i  centrum  och  det  är  skolans  uppgift  att  erbjuda  en  relevant 

undervisning  och  optimala  utvecklingsmöjligheter.  En  skolmiljö  där  barnen  kan  uppleva 

delaktighet och gemenskap är en skolmiljö där självkänslan kan växa sig stark. Forskning 

visar, enligt  Nylén (2004), att alla barn behöver goda relationer  och social  acceptans från 

jämnåriga  kamrater  under  skolåldern  för  att  självbilden  ska  utvecklas  positivt.  Vidare 

framhålls vikten av goda kunskaper om barns olika behov och förutsättningar för att barnet 

ska få möjlighet att nå skolans mål och inte behöva stå utanför gemenskap och delaktighet. I 

SOU (2000:19) påpekas det att skolan måste ha så pass mycket kompetens att det ska kunna 

erbjudas lärande och en gynnsam miljö för alla barn. 

2.5.3 Skolmiljön

En  forskningsrapport13 av  Maare  Tamm,  Lisa  Skär  och  Maria  Prellwitz  (1999)  visar  att 

tillgängligheten i den fysiska miljön i skolan har betydelse för barn med rörelsehinder när det 

gäller den sociala gemenskapen. De svårigheter som framkom i rapporten var förflyttning i 

12 ADL-träning - Aktiviteter i dagligt liv http://www.sit.se/net/Specialpedagogik/Metodmaterial/Syn/Synguiden/
Undervisningen/Didaktik/Aktiviteter+i+dagligt+liv (2007-12-05)
13 En observation och intervjustudie på rörelsehindrade barn i Sverige.
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klassrummet, långa korridorer och att de många gånger fick använda bakdörrar eller hissar för 

att  ta  sig  in  i  skolans  olika  byggnader.  Detta  medförde  att  de  skildes  från  övriga 

klasskamrater.  Lekplatser  och  skolgårdar  var  i  många  fall  inte  utformade  för  barn  med 

rörelsehinder vilket  gjorde att  de under rastaktiviteterna inte kunde delta.  Wandin och Ås 

(2007)  beskriver  uterasten  som  den  svåraste  stunden  under  dagen  för  socialt  samspel. 

Klasskamraterna rör sig då snabbt och på stora ytor som kanske inte alltid är tillgängliga för 

barn med rörelsehinder.

Nylén (2004) hänvisar till en svensk studie som visar att barn med funktionshinder inte kan 

delta i viss undervisning på grund av att lokalerna är otillgängliga. Idrott och hälsa, syslöjd, 

bild  och  musik  är  de  ämnen  som de  oftast  uteblir  ifrån.  Vidare  anser  Nylén  att  trånga 

utrymmen och dåligt anpassade skolor bidrar till att eleverna blir onödigt beroende av hjälp. 

Enligt SOU (1998:66) bör specialpedagogiska åtgärder ske genom förändring och anpassning 

av skolmiljön samt även i bemötandet för att handikappet ska kunna minskas. 

2.5.4 Det sociala samspelet 

Jarkman (1996) menar  att  kamratsituationen under skoltiden är relaterade till  vilken skola 

barnet går i men hon anser även att andra faktorer inverkar. Barnen i hennes studie har ett 

stort kamratumgänge i skolan men de har sällan någon bästa vän. Det är inte ofta som barnen i 

studien umgås med skolkamraterna efter skolan. Jarkman lägger ingen värdering i det och 

menar att det nödvändigtvis inte betyder att de känner sig utanför eller skulle trivas sämre i 

skolan än barn utan rörelsehinder. Vidare framkommer det att barn i samma klass som de 

rörelsehindrade  har  en  större  förståelse  för  funktionshindrets  problematik  än  barn i  andra 

klasser. Jarkman menar att det sannolikt beror på att barn i andra klasser inte är vana vid dessa 

möten och att de därmed inte vet hur de ska bemöta individer som anses annorlunda. 

Nylén (2004) menar att kamratrelationer har stor betydelse för barns sociala och kognitiva 

utveckling.  Dagliga sociala  utbyten i  skolan gör att  barn får  kunskaper i  att  utveckla  och 

behålla en vänskap samt att experimentera med olika roller i relationer till jämnåriga. Det är 

genom kamratrelationer som Nylén anser att avancerade sociala färdigheter utvecklas. När det 

brister i det sociala samspelet mellan funktionshindrade barn och deras klasskamrater menar 

Jarkman (1996) att det påverkar inlärningsförmågan. 
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SOU (2004:98) menar i likhet med Persson (2001), att det i dagens skola fortfarande finns en 

tendens till att skilja ut de elever som uppfattas som avvikande. 

2.6 Hur uppnås ”en skola för alla”?

Enligt Brodin och Lindstrand (2004) är det förändrade attityder och allmänhetens kunskaper 

om personer med funktionshinder som måste förändras för att kunna genomföra ”en skola för 

alla”. Vidare anser de att skolan bör utse en kontaktperson för att samordna stödet till det 

funktionshindrade barnet och speciellt viktigt är detta när eleven lämnar en skolform och går 

över till  en annan. En annan viktig aspekt enligt  Brodin och Lindstrand är att  föräldrarna 

involveras i ett samarbete med skolan där de deltar i utformandet att sitt barns individuella 

utvecklingsplaner.  Föräldrarna  ska  behandlas  som jämbördiga  partners  och  bemötas  med 

respekt. Vidare hänvisar de till skolverket som anser att hur väl inkluderingen lyckas beror på 

övertygelsen, engagemanget och den goda viljan hos de enskilda människor som utgör ett 

samhälle.

2.7 Rörelsehinder

2.7.1 CP-skada (Cerebral Pares)

Enligt  Inger  Bernehäll  Claesson (2003)  finns  det  idag  cirka  3200 barn14 med CP-skada i 

Sverige, vilket gör att CP-skada är den vanligaste orsaken till rörelsehinder. CP-skada beror 

på  att  den  omogna  hjärnan  drabbats  av  en  skada  under  den  tidiga  utvecklingen  från 

fosterstadiet till två års ålder. Orsakerna till att en skada uppstår kan bero på en mängd olika 

orsaker såsom sjukdom hos modern under de första månaderna av graviditeten, mediciner, 

alkohol  och  miljögifter.  Fosterskador  kan  även  uppkomma  vid  komplikationer  under 

förlossningen. Vidare menar Bernehäll Claesson att det är fler pojkar än flickor som får en 

CP-skada. Lena Lind (1999) påpekar också att CP-skador är vanligare bland för tidigt födda 

barn än andra.

Lind (1999) förklarar  att  CP-skador går  att  delas  in i  tre  stora  huvudgrupper  –  spastiska 

förlamningar,  rörelsevridna former eller  balans-  och samordnings-  rubbningar.  Bernehäll 

Claesson  (2003)  klargör  att  spastisk  CP  innebär  en  skada  i  de  nervbanor  som förbinder 

ryggmärg och hjärnbark. Det innebär en förhöjd muskelspänning och bidrar till svårigheter att 

koordinera sina rörelser. Enligt Lind (1999) utvecklar de med spastisk CP ofta felställningar i 

leder och får förkortade muskler vilket försämras med stigande ålder. 

14 Barn i åldern 0 till 16 år.
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De  spastiska  förlamningarna är,  enligt  Lind  (1999),  vanligast  förekommande  medan  de 

rörelsevridna formerna är sällsyntast, något som har förändrats över tid. Däremot menar hon 

att frekvensen av antalet barn som föds med CP-skador från 1950-talet och framåt i stort sett 

är oförändrad. Rörelsevridna former av CP-skador innebär ofrivilliga, överdrivna och ständigt 

pågående rörelser i armar, ben, bål,  ansikte, tunga och svalg. Dessa barn lär sig sällan att 

krypa eller sitta och har stora svårigheter att äta. De utvecklas långsamt och många lär sig 

aldrig att tala. Lind (1999) menar att dessa barn ofta går miste om stimulans i sin utveckling 

och kommer därmed att fungera som utvecklingsstörda trots att hjärnskadan i sig inte behöver 

innebära begåvningshandikapp. Barn med balans och samordningsrubbningar har ofta slapp 

och nedsatt muskelspänning, framförallt  under det första levnadsåret.  Vid denna form tros 

ärftliga faktorer vara en orsak till skadan. 

Lind  (1999)  menar  att  utöver  motoriska  problem  i  samband  med  CP-skador  kan  även 

talsvårigheter, nedsatt syn och hörsel samt utvecklingsstörning förekomma. 

2.7.2 Ryggmärgsbråck (Spina bifida)

Enligt  Nylén  (2004)  finns  det  idag  ungefär  1000  barn15 med  ryggmärgsbråck  i  Sverige. 

Jarkman  (1996)  menar  att  forskning  visar  att  ärftliga  faktorer  har  betydelse  för 

ryggmärgsbråck samt att det inte är könsbundet. Vidare anser hon att det spekuleras kring 

ytterligare  orsaker  om  varför  ryggmärgsbråck  uppstår.  De  faktorer  som  diskuteras  är 

exempelvis  brunröta  i  potatis,  miljön,  brist  på vitaminer  hos  den  gravida  modern  och  då 

framförallt folsyra. 

Jarkman  (1996)  förklarar  att  det  under  den  fjärde  graviditetsveckan  kan  uppkomma  en 

missbildning av ryggkotorna. Missbildningen innebär, enligt Nylén (2004), att ryggmärgen 

saknar skydd av ryggkotor, muskler och hud som behövs för att nervimpulserna ska gå fram. 

Enligt  Jarkman (1996)  upptäcks  ryggmärgsbråck  vanligtvis  i  samband med förlossningen. 

Barnet kan dö av komplikationerna och en tidig operation är därför nödvändig. I slutet av 

1950-talet infördes operation, under det första levnadsdygnet, som en behandling. Den tidiga 

operationen  kan  förbättra  prognosen  i  neurologiskt  avseende,  dvs.  hur  grav 

funktionsstörningen blir på grund av skadorna i nervsystemet.

15 Barn i åldern 0 till 16 år.
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Katarina  Allbrink  Oscarsson  (2004)  menar  att  varje  ryggmärgsbråck  är  unikt.  Den 

funktionsnedsättning  som missbildningen  orsakar  beror  på  bråckets  nivå  och  omfattning. 

Andra faktorer som påverkar barnets funktionsnedsättning är individens fysiska, psykiska och 

sociala kapacitet. Nylén (2004) klargör att ryggmärgsbråcket orsakar en förlamning i benen 

och därmed en nedsatt gångförmåga. Jarkman (1996) förklarar i detta sammanhang att om 

musklerna är helt förlamade finns det ingen förutsättning för att kunna träna upp dem. Barn 

som inte är helt  förlamade har däremot möjlighet  att  träna upp sin gångförmåga.  Ungefär 

hälften av alla barn med ryggmärgsbråck blir helt beroende av rullstol medan de övriga kan 

klara sig helt utan eller med andra hjälpmedel.  Nästan alla barn med ryggmärgsbråck har, 

enligt Margareta Strinnholm och Ann Butler Nordkvist (2003), i tidig ålder även opererats för 

vattenskalle  -  hydrocefalus.  Vattenskalle  betyder  att  den  vätska  som cirkulerar  i  hjärnans 

hålrum inte avleds och därmed skapar ett för högt tryck i hjärnan. För att minska trycket i 

hjärnan opereras en tunn slang utrustad med tryckreglerad ventil in i huvudet. Enligt Jarkman 

(1996) blir de flesta barnen med ryggmärgsbråck förlamade i urinblåsa och tarm, vilket får till 

följd att de får svårigheter med att kontrollera urin och avföring.

Under 1960-talet studerades barn med ryggmärgsbråck och deras kognitiva förmåga och det 

framkom, enligt Strinnholm och Butler Nordkvist (2003), att barn med ryggmärgsbråck hade 

lägre intelligens jämfört med barn utan funktionshinder. Det visar sig likaledes vid jämförelse 

mellan barn med ryggmärgsbråck och de som även hade vattenskalle att det förelåg skillnader 

i intelligens mellan dessa grupper. Orsakerna till denna lägre intelligens beror dels på trycket i 

hjärnan, ”vattenskallen”, men särskilt på upprepade operationer av detta tryck. De barn med 

ryggmärgsbråck som bedöms vara normalbegåvade har medelintelligens i den nedre delen av 

området för vad som klassificeras som normalbegåvning. 

13



3 Syfte och frågeställningar

Det  övergripande  syftet  med  föreliggande  studie  är  att  belysa  rörelsehindrade  elevers 

upplevelser av att gå i ”en skola för alla” samt hur deras föräldrar ser på barnets utveckling 

och  lärande.  Fokuseringen  handlar  om att  få  inblick  i  deras  tankar  om inkludering.  Mot 

bakgrund av studiens  övergripande syfte  och fokusering har  nedanstående frågeställningar 

formulerats.

– Hur upplever rörelsehindrade elever en inkluderad skolmiljö?

– Hur  upplever  föräldrar  till  rörelsehindrade  elever  att  deras  barn  utvecklas  i  en 

inkluderad skolmiljö? 

– Hur önskar rörelsehindrade elever och deras föräldrar att framtiden skulle se ut i ”en 

skola för alla”?

4 Metod

4.1 Metodförklaring

Idar Magne Holme och Bernt Solvang Krohn (1991) menar att det går att se på metod som ett 

redskap för  att  lösa problem och möjliggöra  ny kunskap, ett  verktyg för att  inhämta  den 

information  som  krävs  för  att  uppnå  undersökningens  syfte.  Vidare  uttrycker  de  att  en 

genomarbetad metod är ett måste för att  forskningen ska kunna utföras på ett  korrekt och 

seriöst sätt. I likhet med Holme och Solvang anser Jan Trost (1997) att studiens syfte bör vara 

det som ligger till grund för vilken metod som väljs. Det är av stor vikt att väl tänka igenom 

sitt val av metod eftersom alla metoder, enligt Trost, inte är lika hållbara utifrån det som ska 

studeras.

Det finns olika tillvägagångssätt att samla in information på då en vetenskaplig undersökning 

genomförs. Enligt Jan-Axel Kylén (2004) finns det fyra vetenskapliga undersökningsmetoder 

att använda sig av i studier, så som textundersökning, enkät, observation eller intervju. Det 

finns två metodologiska  tillvägagångssätt  som, Holme och Solvang (1991)  menar,  går  att 

använda  vid  vetenskapliga  undersökningar.  Dessa  är  kvantitativa  och  kvalitativa 
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forskningsmetoder.  Trost  (2005)  beskriver  att  den  kvantitativa  metoden  bör  användas  då 

forskaren har för avsikt  att  studera frågor som berör  var,  hur ofta,  hur vanligt  eller  vilka 

skillnader  som  förekommer.  På  liknande  sätt  beskriver  Holme  och  Solvang  (1991)  den 

kvantitativa forskningsmetoden och framhåller att den metoden lämpar sig när det är stora 

populationer  som vill  undersökas.  En  kvalitativ  forskningsmetod  är  däremot,  enligt  både 

Holme och Solvang (1991) och Trost (2005), att föredra om forskaren vill förstå och beskriva 

människors  tankar  och  upplevelser.  Holme  och  Solvang  (1991)  uttrycker  vidare  att 

utgångspunkten är att  förstå  respondenten utifrån hans eller  hennes personliga perspektiv. 

Informationen i  en kvalitativ  studie  är  således  en beskrivning  av forskarens  tolkning  och 

analys av respondenternas uppfattningar angående ett visst fenomen.

4.2 Metodval

Steinar  Kvale  (1997)  menar  att  den  kvalitativa  forskningsintervju  syftar  till  att  förstå 

intervjupersonens livsvärld och relation till den och att det är dennes egna upplevelser som 

står i fokus. Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson (2000) menar att vi genom 

elevintervjuer  kan  bli  bättre  på  att  förstå  deras  tankar  och  därmed  kunna  skapa  bättre 

lärandemiljö för eleverna. I och med att den kvalitativa forskningsintervjun på detta sätt ger 

en bild av en persons omvärld och åsikter,  anser vi att  den lämpar sig som metod för att 

besvara studiens syfte. 

Valet av intervjumetod är även baserad på Kyléns (2004) åsikter angående intervjuer. Han 

menar  att  mindre  styrda  intervjuer  ger  respondenten  möjlighet  att  först  berätta  fritt  om 

området,  varefter  intervjuaren  styr  samtalet  så  att  denne  får  reda  på  vad  som  avses 

undersökas. Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att om intervjuaren inte 

styr samtalet alls finns risk att vi inte får reda på det som avses studeras. Kylén (2004) menar 

att många styrda intervjuer lika gärna kunnat skickas ut som enkät då dessa frågor oftast är 

”lätta” att besvara och behöver sällan någon följdfråga. Enligt Kvale (1997) är det genom en 

kvalitativ  intervju  som  respondenten  kan  förmedla  sin  situation  till  andra, ur  ett  eget 

perspektiv och med egna ord. Vid en intervju kan man vid oklarheter komma med följdfrågor 

och  eventuellt  återkontakta  respondenten,  något  som  hade  gått  förlorat  vid  en 

enkätundersökning. 

15



4.3 Intervju som metod

Kvale (1997) menar att en kvalitativ forskningsintervju inte är strukturerad med slutna frågor 

men inte heller helt utan styrning. Intervjun kan liknas vid ett samtal men skillnaden är att 

intervjun fokuserar på ett förutbestämt tema eller ämne.  Kvale uttrycker att intervjuaren bör 

vara intresserad och öppen för vad som sägs men samtidigt kritisk mot sina egna hypoteser 

och  tolkningar  under  intervjun.  Holme  och  Solvang  Krohn  (1991)  menar  att  det  är 

intervjuaren som ger ramarna för intervjun men det är respondenten som för samtalet framåt. 

Kvale (1997) menar att en intervjuguide med i förväg formulerade frågor eller ämnen, kan 

vara bra att använda som underlag vid intervjun. Vidare anser han att frågorna inte behöver 

följa den ordning som i förväg bestämt utan om det är till fördel för intervjun kan de flyttas 

om. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att när intervjuer med barn sker, bör 

frågorna vara inlärda så att samtalet blir naturligare. Detta var något som togs i beaktande och 

intervjuguiden fanns enbart med som stöd under alla barnintervjuer. Enligt Kylén (2004) kan 

intervjuer vara korta eller långa, öppna eller styrda, ta fram fakta eller känslor samt till för att 

kartlägga. Vidare förklarar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) att vida frågor till 

elever medför en större möjlighet för dem själva att välja inriktning i samtalet. Valet föll på 

att göra en kvalitativ intervjustudie med öppna frågor då tanken var att inte i allt för hög grad 

styra  respondenterna.  Det  gav dem ett  tillfälle  att  spontant  uttrycka  sina erfarenheter  och 

upplevelser  kring inkluderad skolmiljö.  För att  säkert  komma åt det  som avsågs studeras, 

skapades även ett antal strukturerade frågor. Detta medförde att längden på intervjuerna inte i 

förväg kunde bestämmas men en timma avsattes till själva intervjun. 

4.4 Urval

Holme  och  Solvang  (1991)  påpekar  att  när  kvalitativa  undersökningar  genomförs  är  det 

slumpmässiga urvalet inte av lika stor vikt som vid en kvantitativ undersökning. Urvalet kan 

istället  göras  utifrån  medvetna  kriterier  som exempelvis  kan  innebära  att  forskaren  söker 

specifika intervjupersoner. Dessa val sker, enligt Holme och Solvang, utifrån förförståelsen 

och de förutfattade meningar som forskaren har vid studiens början. Kvale (1997) anser att 

antalet intervjupersoner beror på undersökningens syfte och är beroende av hur lång tid som 

finns till förfogande. Han uttrycker vidare att en forskare ska intervjua så många som behövs 

för att uppnå studiens syfte, utan att det sker på arbetets bekostnad. 
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För att tydliggöra hur tillvägagångssättet var och vilka intervjupersoner som deltog i studien 

är det indelat i två avsnitt, hur urvalet har gått till samt urvalspersoner.

4.4.1 Hur urvalet har gått till

Syftet  med föreliggande uppsats  är  att  få reda på hur elever  med rörelsehinder  och deras 

föräldrar upplever inkluderingen i ”en skola för alla” och hur det påverkar elevens utveckling 

och lärande. Avsikten är att studera elevens sociala samspel, skolans miljö och organisation 

samt relationen mellan föräldrar, assistenter och skola. Studien söker inte finna sanningar, 

utan en förståelse att reflektera utifrån i yrket som pedagog i ”en skola för alla”. Kvale (1997) 

menar att det är viktigt med reflektion över urval och att intervjupersoner kan väljas utifrån 

olika kriterier, där ett sätt är efter tillgänglighet. Urvalet till studien är därmed inte statistiskt 

slumpmässigt.

Trost (2005) belyser att det kan vara bra att skicka ut brev som första kontakt med tänkbara 

respondenter, för att förbereda personen på en eventuell telefonkontakt eller annan kontakt. 

Hans rekommendation och Kvales (1997) åsikter om tillgänglighet, låg till grund när valet 

blev att maila 140 grundskolerektorer i mellersta Sverige. Det var ett sätt för att få reda på i 

vilka skolor elever med rörelsehinder går inkluderat. I mailet bifogades ett missivbrev16 som 

rektorerna  ombads  lämna  till  eventuella  elever  med  rörelsehinder  eller  deras  föräldrar.  I 

missivbrevet beskrivs syftet med studien och en upplysning om att ingen information gällande 

namn, ort, skola eller något annat som kan röja den intervjuades identitet kommer att framgå. 

Det sker en förfrågan om förälderns tillåtelse att  intervjua honom/henne samt det berörda 

barnet.  Eftersom  intervjuerna  skulle  spelas  in,  frågades  det  även  om  tillåtelse  för  detta. 

Genom mail  till  rektorerna  inkom tre  svar  med  villiga  föräldrar  och  barn.  De  andra  två 

föräldrarna  med  respektive  barn,  baseras  på  kontakter.  Den  första  kontakten  efter  mailet 

skedde  via  telefon  där  intervjupersonerna  gavs  möjlighet  att  bestämma  tid  och  plats  för 

intervjuerna,  vilket uppmuntras av Judit Bell (2000). Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) påpekar vikten av val av tidpunkt vid intervjuer med elever, då det inte är lika lätt att 

motivera och intressera dem för intervjun om de är trötta, hungriga eller om de snart ska på 

rast.  Med  dessa  synpunkter  i  åtanke  tillfrågades  föräldrarna  om vilken  tid  och  dag  som 

passade deras barn bäst. En timme avsattes till själva intervjun för att det inte skulle upplevas 

stressigt men även tid att samtala innan och reflektera efteråt.

16 Bilaga 1
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4.4.2 Urvalspersoner

För att besvara studiens syfte behövdes, enligt vår mening, tio intervjuer. Även tidsaspekten 

ligger till grund för antalet intervjuer. Av dessa tio var fem med rörelsehindrade elever som 

går inkluderat i grundskolan, tre med elever i de yngre17 skolåren och två med elever i de 

äldre18 skolåren.  Tre av intervjuerna genomfördes med flickor och två med pojkar. Därtill 

intervjuades fem föräldrar, en till varje intervjuat barn. Alla intervjuer är genomförda på olika 

orter  i  mellersta  Sverige.  Elevernas  rörelsehinder  är  CP-skada och ryggmärgsbråck.  Dessa 

rörelsehinder kan indelas i underkategoriseringar men det redovisas inte i resultatdelen, då det 

inte är av betydelse för att besvara studiens syfte. Tilläggas bör dock att två av barnen är helt 

beroende av rullstol medan tre av dem kan gå men är i behov av hjälpmedel. 

Innan ett  intervjuarbete  startar  anser  Kvale  (1997)  att  det  är  viktigt  att  gå  igenom etiska 

aspekter av studien, vilket fanns i åtanke under hela arbetets gång. I kommande del förklaras 

de etiska aspekter som bör följas då forskning sker. 

4.5 Etiska aspekter

Studien  utgår  ifrån  Vetenskapsrådets  principer  för  humanistisk-samhällsvetenskaplig  

forskning  (HSFR  1991),  som  innehåller  fyra  etiska  principer.  Dessa  principer  innefattar 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentalitetskrav och nyttjandekrav. Kortfattat innebär 

informationskrav  att  forskare  måste  informera  respondenterna  om syftet  med  studien  och 

deras uppgift i projektet. De som deltar måste även få veta att det är frivilligt att delta. Kvale 

(1997) menar att det handlar om att respondenten ska få generell information om intervjun 

och studien. Innan forskaren påbörjar sin studie menar HSFR (1991) att deltagarens samtycke 

måste erhållas. Vidare har de som deltar i undersökningen rätt att bestämma tidsramarna, rätt 

att avbryta undersökningen när de själva vill samt rätten att välja att inte besvara frågor som 

de håller som allt för känsliga att besvara. Vetenskapsområdets  konfidentalitetskrav  innebär 

att forskaren måste informera respondenten om sin tystnadsplikt. Det innebär även att det inte 

får finnas information som kan röja deltagarens identitet. Skulle det ändå finnas information 

som  kan  identifieras  och  som  kommer  publiceras  måste  respondenten  ge  sitt  samtycke. 

Nyttjandekrav  innebär att den information som forskaren får fram under studien, endast får 

användas i den studie den är avsedd att användas i. 

17 Med de yngre avser vi skolår 1 till 6.
18 Med de äldre avser vi skolår 7 till 9.
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I  kommande  avsnitt  förklaras  hur  de  etiska  principerna  har  hanterats  i  uppsatsen,  detta 

eftersom det, enligt vårt sätt att se, är en del i genomförandet.

4.6 Genomförande

För att göra detta avsnitt mer överskådligt har undersökningens genomförande delats upp i 

fyra delar; kontaktande av intervjupersoner, förberedelser, genomförande av intervju samt 

stunden efter intervjun.

4.6.1 Kontaktande av intervjupersoner 

Med tanke på de etiska principerna genomfördes intervjuerna med föräldrarna där de önskade 

och  barnintervjuerna  enligt  föräldrarnas  önskemål  och  i  samråd  med  barnen.  De  flesta 

intervjuerna skedde hemma hos respondenterna men en del genomfördes på barnets skola. En 

av föräldraintervjuerna utfördes hemma hos oss men även den efter respondentens önskan. 

Doverborg  och  Pramling  Samuelsson  (2000)  påpekar  vikten  av  en  lugn  plats  som  en 

betydelsefull  förutsättning för att  barn ska kunna koncentrera  sig och inte  tappa intresset. 

Intervjuerna gjordes i enskilda rum utan onödiga, störande moment. MP3-spelare användes 

som inspelningsinstrument vid alla intervjuer, vilket respondenterna i förväg hade godkänt. 

Innan  intervjuerna  startade,  berättades  återigen  intervjuns  syfte  och  att  materialet 

avidentifieras.  Det  bekräftades  även  att  den  information  som  framkommer  endast  avses 

användas i denna studie. Detta gjordes för att få en god stämning så att respondenten kunde 

känna  sig  trygg  och  villig  att  öppna  sig,  vilket  rekommenderades  av  Kvale  (1997). 

Respondenterna informerades om att de när som helst under intervjun hade rätt att avbryta 

samt att de inte behövde svara om det uppkom frågor de inte ville svara på. 

4.6.2 Förberedelser

Vid intervjuer med barn som man inte känner bör någon närstående enligt, Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000), berätta vem som ska komma och vad som ska ske. Därmed 

ombads föräldrarna att informera sitt barn om varför vi skulle komma och vad samtalet skulle 

handla  om.  Vidare  anser  Doverborg  och  Pramling  Samuelsson  att  det  kan  vara  bra  om 

intervjuaren gör sig hemmastadd i miljön där intervjun ska ske. Med det i åtanke anpassades 

stunden innan intervjun beroende på barn, ålder och situation. Med vissa spelades det spel 

eller  ritades  medan  andra  barn  var  ivriga  att  påbörja  intervjun.  Stunden  innan  intervjun 

upplevde  vi  skapade  en  relation  till  eleven. En  god  relation  kan,  enligt  Doverborg  och 
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Pramling Samuelsson (2000) bidra till bättre förutsättningar för att eleven ska berätta och dela 

med sig av sina tankar. 

4.6.3 Genomförande av intervju

Tanken med studien var att göra en kvalitativ intervju med öppna frågor. Detta medförde att 

intervjuerna blev olika långa beroende på vad respondenterna hade att berätta. Den kortaste 

varade  i  20  minuter  och  den  längsta  i  45  minuter. Intervjuerna  genomfördes  utav  en 

intervjuperson,  då  Trost  (2005)  varnar  för  att  två  intervjuare  kan  få  den  ensamma 

respondenten att uppleva ett underläge. Enligt vår mening kan det bli ännu påtagligare när det 

handlar om barn, som troligtvis kan känna sig i underläge vid ett möte med en okänd vuxen 

person.  Det  föll  sig  naturligt  att  den  ene  av  oss  intervjuade  föräldern  och  den  andre 

intervjuade  barnet,  då  flera  av  intervjuerna  skedde  vid  samma  tillfälle.  Intervjuerna 

utvecklades till samtal där respondenterna berättade fritt kring det tema som fokus låg på. När 

samtalet behövde styras ställdes specifika frågor och följdfrågor, på det sätt som hade önskats. 

4.6.4 Stunden efter intervjun

Kvale (1997) pekar på vikten av tid till samtal efter själva intervjun då det ofta är vanligt att 

intervjupersonen tar upp sådant som de inte förmådde under själva inspelningen. Det märktes 

att vissa av respondenterna slappnande av när bandspelaren slogs av och att de kunde tillföra 

ytterligare information. Detta kan, enligt Kvale, bero på att respondenten kände en oro för hur 

intervjun kommer att utnyttjas och framställas.  Vidare menar Kvale att  efter intervjun ges 

respondenten  möjlighet  att  samtala  med intervjuaren  omkring  ämnet.  Den intervjuade  har 

även rätt att ta del av resultatet, vilket respondenterna gavs möjlighet till  då de erbjöds ett 

exemplar av den färdigställda uppsatsen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser 

även att barn ska erbjudas att lyssna till en del av den inspelade intervjun, vilket en del av dem 

gjorde men andra avböjde. Det är enligt Kvale (1997) vanligt att forskningsintervjuer även ger 

nya insikter för respondenten vilket kan ses som berikande. 

Nästkommande del börjar med en förklaring av hur intervjufrågorna skapades. Då intervjuer 

mellan barn och vuxna skiljer sig åt förklaras de var för sig. 

4.7 Instrument

Elevens  sociala  samspel,  skolans  miljö  och  organisation  samt relationen mellan  föräldrar, 

assistenter och skola är delar som avses studeras i uppsatsen. Dessa delar påverkar, enligt vår 

20



mening, varandra och frågorna är därför inte kategoriserade under de enskilda delarna. Svaren 

på frågorna kommer däremot under resultatdelen tolkas in i olika kategorier. 

Enligt  Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) bör intervjuer med elever inledas med 

vida och övergripande frågor för att eleven ska ges möjlighet att fritt berätta och beskriva sina 

upplevelser och tankar. Vidare anser de att följdfrågorna har stor betydelse för hur samtalet 

utvecklas  och  att  formuleringen  av  följdfrågorna  ska  skapas  utifrån  det  eleven  säger.  De 

menar även att intervjuaren måste visa sig intresserad och uppmuntra eleven under tiden som 

den berättar med frågor som: hur menar du, berätta mer, hur skulle du vilja, etc. Denna typ av 

intervju  bidrar,  enligt  Doverborg och Pramling  Samuelsson,  till  att  följdfrågorna  inte  kan 

förutbestämmas men att det är viktigt att vara klar över målet med intervjun. Vidare förklarar 

de att elever ofta uppfattar en viss typ av frågor som enklare och det är när de ombedes berätta 

något  samt  att  intervjufrågorna  tar  sin  utgångspunkt  i  en  för  eleven  känd  situation  eller 

upplevelse.  Därmed börjades  intervjun  med att  samtala  om hur det är  att  gå i  skolan.  Vi 

försökte få intervjun att liknas vid ett samtal eftersom, Doverborg och Pramling Samuelsson 

menar att, eleven lättare delar med sig av sina tankar och upplevelser då.

Kvale (1997) uttrycker att en intervjuguide med en översikt över de ämnen som forskaren vill 

få kunskap om samt förslag till frågor, kan vara bra att använda som underlag vid en kvalitativ 

intervju. Syftet, frågeställningarna och bakgrundsavsnittet i uppsatsen har legat till grund för 

skapandet av samtalsämnen och intervjufrågor. 

För att ta reda på om ämnena och frågorna var förståeliga och bra strukturerade har det utifrån 

Kvales (1997) rekommendation gjorts pilotintervjuer. En pilotintervju genomfördes med ett 

barn och en med dess förälder. Ett annat syfte med pilotintervjuerna var att få träning i att 

fungera som intervjuare.  Genom pilotintervjuerna kom vi  fram till  att  samtalsämnena och 

intervjufrågorna  var  begripliga  för  respondenterna  samt  att  de  var  av  bra  struktur.  I 

pilotintervjuerna framkom svårigheter med att inte träda fram för mycket och diskutera egna 

tankar med respondenterna.  Det upplevdes även som svårt att vänta ut svaren hos barnen, 

eftersom vi inte visste om de var oförståeliga eller om barnet funderade över svaret. För att 

veta om barnet uppfattat frågan korrekt, frågades den om på ett annorlunda sätt och vid ett 

senare tillfälle under intervjun. 
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Nedan  följer  en  beskrivning  av  intervjuguiden  till  eleven  och  efter  den  förklaras  hur 

tillvägagångssättet var när förälderns frågor formulerades.

I intervjuguiden till eleven finns det tre huvudfrågor av berättarkaraktär: 

– Jag vill att du berättar för mig om hur det är att gå i skolan.

– Berätta för mig om dina kompisar i skolan.

– Berätta hur din drömskola ser ut.

Dessa tre är öppna för eleven att fritt berätta omkring. För att vara säkra på att få svar på 

syfte och frågeställningar har även mer specifika frågor formulerats.

De första frågorna var till för att få reda på hur barnen upplever att det fungerar i skolan 

samt om eventuella svårigheter har någon koppling till deras rörelsehinder.

– Vad är roligast i skolan?

– Är du speciellt duktig på något?

– Vad är tråkigast?

– Har du svårt för något i skolan? 

– Finns det något du saknar i skolan?

För att starta ett samtal angående resurspersonal och barnet syn på det ställdes följande 

fråga.

– Har du extra hjälp med något?

Vi  ville  veta  hur  utomhusmiljön  upplevs  men  även  hur  det  sociala  samspelet  med 

kamrater fungerade och frågade därmed:

– Vad leker/gör ni på rasterna?

– Vilka leker/är du med?

– Påverkar ditt rörelsehinder att du inte kan vara med på något?

– Gör andra barn dumma saker ibland?

– Leker/är du med samma kompisar i skolan som hemma?

Den sista frågan skapades för att få barnens syn gällande deras rörelsehinder.

– Vad är bra och vad är dåligt med att ha ett rörelsehinder?
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Frågor av den här karaktären är specifika men inte ledande utan eleven får fortfarande berätta 

relativt fritt om sina upplevelser. Då eleven inte uttryckte sig fullt ut fick följdfrågor ställs, 

som exempelvis: när då, varför tror du att det är så, berätta om en sådan situation.

Valet  av  frågor  till  föräldern  är  baserad  på  Kyléns  (2004)  åsikter  om att  mindre  styrda 

intervjuer  kan  ge  respondenten  frihet  att  öppet  berätta  om  temat  för  intervjun.  Efter 

respondentens berättelse följer mer specifika frågor för att med säkerhet komma åt syftet och 

frågeställningarna.  På  liknande  sätt  som  till  eleven  har  det  skapats  tre  övergripande 

berättarfrågor:

- Berätta om ditt barns rörelsehinder.

- Berätta om ditt barns skola.

- Berätta om något eller någon som varit eller är positiv för ditt barns utveckling.

Efter dem följer mer specifika frågor:

- Har ditt barn även gått inkluderat i förskolan?

- Valde ni föräldrar skola åt ert barn?

- Ser du några vinster med en inkluderad skolgång?

- Ser du några vinster med en specialklass eller en specialskola?

Dessa frågor ställdes för att ta reda på om föräldrarna har reflekterat över inkluderingens 

betydelse samt hur de ser på inkludering. 

Följande frågor handlar om att få en förståelse för hur föräldrarna anser att inkluderingen 

har påverkat deras barns utveckling samt deras syn på skolan.

- Tror du att ditt barn hade utvecklats annorlunda om han/hon gått i specialklass eller  

specialskola?

- Hur går det för ditt barn i skolan?

- Har ditt barn många erfarenheter av sjukhusvistelser och habilitering?

- Finns det något som skulle kunna förändras i skolan för ditt barns utveckling?

- Får du vara med och påverka ditt barns lärande i skolan?

- Har ditt barn assistent eller resurs?

För att få föräldern att utveckla sina svar användes även här av följdfrågor, såsom:  har det  

påverkat ditt barn, hur, vad, varför etc.
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Då vetenskapliga  studier  skrivs  är  det,  enligt  Bell  (2000),  viktigt  att  vara  medveten  om 

validitetens och reliabilitetens betydelse. Vetenskapliga studier måste ha såväl hög reliabilitet 

som hög validitet. Dessa begrepp kommer nedan att förklaras och hur de används i studien.

4.8 Reliabilitet och Validitet

Reliabilitet  kan förklaras som pålitlighet  och tillförlitlighet.  Reliabilitet  visar,  enligt  Kvale 

(1997), hur stabilt och tillförlitligt det insamlade materialet är. Det innebär att resultatet inte är 

slumpmässigt. Studiens pålitlighet är följaktligen beroende av att svaret från respondenterna 

är sanningsenliga samt att informationen inte har feltolkats av oss. Han menar även att tydliga 

frågor kan minska risken för feltolkningar från respondenten. För att kontrollera tydligheten i 

föreliggande uppsats  intervjufrågor,  har  en pilotstudie  genomförts.   Pilotstudien  förstärker 

reliabiliteten i föreliggande uppsats.

Kvale (1997) menar att samma inspelade intervju kan transkriberas på olika sätt beroende på 

vem  som  gör  tolkningen.  För  att  undvika  feltolkningar  har  intervjuerna  transkriberats 

ordagrant.  Vid  analysen  av  intervjuerna  har  båda  författarna  i  studien deltagit  samt  att 

respondenterna  har  återkontaktat  då  det  funnits  oklarheter,  även  detta  för  att  undvika 

eventuella missuppfattningar.

Enligt Bell (2000) betyder validitet giltighet eller relevans. Med det menas att man mäter eller 

beskriver det som avses mätas eller beskrivas utifrån studiens syfte. I studien har vi försökt 

uppnå god validitet  genom urval och val av intervjumetod.   Under hela arbetets  gång har 

frågeställningarna varit väl fokuserade så att det alltid utgåtts från dem. På så sätt undersöks 

det som är tänkt att undersökas och därigenom får arbetet hög validitet.

4.9 Bearbetning och analys

Då intervjuerna genomfördes ensamma föll det sig naturligt  att efteråt  delge varandra den 

information som framkommit. Transkriberingen av materialet skedde så fort som möjligt efter 

intervjutillfällena  för  att  intervjuerna  skulle  finnas  färska  i  minnet  och  därmed  innebära 

mindre risk att  tolka dem fel.  Transkribering av intervju innebär,  enligt  Kvale  (1997),  en 

förändring från talspråk till skriftspråk. Vidare menar han att då det är flera som skriver ut 

intervjuerna bör samma form för utskrifterna användas. Det kan annars bli svårt att jämföra 

och analysera dem. Därmed valdes att vid transkriberingen ordagrant återge det som sagts 

samt att den som genomfört intervjun även transkriberat den. För att transkriberingen i så hög 
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utsträckning som möjligt ska efterlikna det verkliga samtalet valdes att ta med och kursivera 

pauser,  skratt,  harklingar  o.s.v.  Ord  som  på  olika  sätt  betonades  av  respondenterna 

kursiverades likaså. Vi är dock medvetna om att vår tolkning finns med i omvandlingen från 

tal till skrift. 

Analysen  handlar,  enligt  Kvale (1997),  om  att  beskriva  och  tolka  intervjupersonernas 

livsvärld utifrån sin egen förförståelse. Det råder ett ständigt samband mellan beskrivning och 

tolkning. Vidare menar Kvale att intervjuer kan analyseras på olika sätt. När bearbetningen av 

det  inhämtade  intervjumaterialet  genomfördes  valdes  i  denna  studie  att  analysera  texten 

genom att använda ad hoc. Enligt Kvale är ad hoc den vanligaste formen av intervjuanalys 

och där används olika angreppssätt och tekniker för att skapa resultatet. Vi började med att 

läsa igenom intervjuerna för att få en allmän uppfattning om respondenternas upplevelser, 

vilket kan liknas med det Heléne Thomsson (2002) beskriver som en lodrät analys. Därefter 

gjordes  en  tematisering  utifrån  det  som  framkom  i  intervjuerna.  Kategorierna  från 

intervjuguiden, syftet och frågeställningarna har funnits i åtanke då rubrikerna i resultatet har 

skapats.  Respondenternas  yttranden  har  sedan  systematiserats  under  dessa  kategorier. 

Analysen av det inhämtade intervjumaterialet kommer under resultatet att återges både som 

citat och i form av löpande text.

5 Resultat

Efter  studiens  tio  intervjuer  har  en  analys  genomförts  och  resultatet  av  intervjuanalysen 

kommer  under  detta  avsnitt  att  presenteras.  Utifrån  resultatet  och  med  studiens 

frågeställningar i åtanke, har sex huvudkategorier framkommit: Föräldrars syn gällande ”en 

skola för alla”, skolans organisation,  skolans miljö, sociala samspel, hur rörelsehindrade 

elever klarar skolgången och ”en skola för alla” i framtiden.  Några av dessa kategorier är 

vida vilket har medfört att underrubriker ansågs nödvändiga för att tydliggöra.

Då syftet med studien var att studera både barn och föräldraperspektiv kommer det i vissa fall 

att tydliggöras om det är barn eller föräldrar som uttrycker något. Eftersom studien inte på 

något sätt syftar till att jämföra skillnader mellan de olika rörelsehindren, förs det inte fram 

vem av respondenterna som säger vad. I resultatdelen kommer även namn att bytas ut mot 

xxx  och  vid  citaten  används  en  feminin  form oavsett  hur  respondenterna  uttrycker  sig  i 
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intervjun. Motivet till detta grundar sig i vår uppfattning om att få rörelsehindrade elever går 

inkluderat  i  grundskolan.  Denna  uppfattning  bygger  på  att  140  mail  till  olika  rektorer  i 

mellersta Sverige sändes ut och att flertalet svarade att de inte hade rörelsehindrade elever 

inkluderat i skolverksamheten. Enligt oss skulle benämningar som exempelvis förälder 1 och 

elev 1 kunna medföra att respondenterna lättare identifieras.

5.1 Synen på ”en skola för alla”

5.1.1 Val av skola

Av intervjuerna framgår att endast ett av barnen gick i en specialförskola19 medan de andra 

gick inkluderat redan på förskolan. Majoriteten av föräldrarna uttalade sig inte om valet av 

förskola utan som vi uppfattade det, blev barnen automatiskt placerade på närmaste förskola 

utan diskussion med föräldrarna. En förskola hade däremot åsikter om barnets placering och 

därmed anordnades ett möte med barnets föräldrar, förskolepersonal och rektorn. Föräldrarna 

ansåg  att  det  var  självklart  att  barnet  skulle  gå  på  ”vanlig”  avdelning  men respondenten 

uttrycker att de fick strida för sin åsikt.

Då tyckte väl de att det finns ju en speciell avdelning för sådana här barn. Det är alltså en avdelning för 
barn med autism. Då blev gubben min vansinnig på dem och skällde ut dem efter noter. Till slut fick 
hon börja på en vanlig avdelning.

Från förskoleklass har alla barnen gått inkluderat, vilket enligt föräldrarna blev naturligt då 

det var skolan som ligger närmast hemmet. Ingen av föräldrarna ansåg att det rörde sig om 

något direkt  val  från deras sida.  Flera av föräldrarna hade däremot tankar  kring vad som 

skulle gynna barnet mest, ifall han/hon skulle gå inkluderat eller i specialskola. Majoriteten 

uttrycker att den sociala gemenskapen med barn i närområdet var viktigt men även att det 

livslånga lärandet finns i tankarna.

Hade vi valt en annan skola så hade xxx inte haft sina vänner så nära. Det är ju de barn som xxx leker 
med på fritiden. Hade vi valt en annan skola som har barn med fler handikappade hade ju inte de barnen 
bott här. Jag ser fördelar med att det är samma barn som hon har på fritiden som på skoltid. Det tycker 
jag är bra.

[…] målet har varit att xxx ska gå i vanlig klass, för att hon får mest social stimulans där. Det är vår tro 
just nu. Sen vet man ju inte vad som är rätt och fel men jag tror att i vuxenlivet ska det ju ändå vara så 
att man ska klara sig i vanlig miljö.

I intervjuerna framkommer det dock att specialklasser skulle kunna ha ett antal fördelar. De 

nämner främst specifik hjälp med de svårigheter som barnet har och att alla elever får gå i 

skolan på liknande villkor. Skolan skulle vara mer anpassad och barnet skulle inte alltid känna 
19 En förskola med rörelsehindrade barn och några barn med särskilda behov som gick tillsammans med barn 
utan funktionshinder. Det fanns mer personal än vanligtvis och alla var specialutbildade.
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sig sämst, vilket föräldrarna menar påverkar självförtroendet. En familj hade även besökt en 

specialklass för rörelsehindrade elever, då de var intresserade av att se ett alternativ till skolan 

i närområdet. Enligt denne föräldern är det i huvudsak den individanpassade pedagogiken som 

är en positiv aspekt med att låta eleven undervisas i en specialklass. Vidare uttrycker föräldern 

att det egentligen är en miljö och en pedagogik som alla elever skulle behöva ha. I slutändan 

var det barnet själv som fick bestämma vilken skola som passade bäst och valet blev att gå 

kvar i närområdet tillsammans med kamraterna. Då eleven ombads berätta vad som skulle ha 

varit annorlunda i en specialskola, uttrycker denne följande:

Böckerna skulle nog vara lättare där men jag tror att jag lär mig mer i den klass jag går i nu. På den 
skolan skulle det bli för lätt. Sen skulle jag ju inte få gå med samma som nu.

Under intervjuerna framkommer åsikter om vilka förluster en specialklass kan innebära för 

barnet. Åsikterna handlar i huvudsak om att specialklasser har för mycket anpassning och att 

barnen inte  får  gå igenom svårigheter  på samma sätt  som de  tvingas  till  i  en inkluderad 

skolklass.  De  menar  att  svårigheter  och  utmaningar  kan  utveckla  barnen  på  ett  sätt  som 

troligtvis inte hade skett i en specialklass.

Xxx har mycket skinn på näsan, väldigt öppen och har lätt för att ta kontakt med alla. Det kanske skulle 
ha hämmats där, jag tror att det är bättre så här, socialare, för hon älskar ju folk.

Jag kan känna att det blir lite skyddad verkstad där när de bara träffar rörelsehindrade elever. De kan 
inte hinna med samma saker som man gör i vanlig skola, det är ju långsammare.

Vidare reflekterar några av föräldrarna om barnet skulle uppleva sig ännu mer annorlunda 

ifall de inte går inkluderat.

Hur blir det att direkt bli utplockad, förstå vad gör man mot henne? Vad tycker man som vuxen sen? De 
satte mig i en sådan här skola och jag ville vara i en vanlig. Jag vet ju inte hur hon kommer att bli.

Genom intervjuerna framgår att flera föräldrar känner sig bekymrade över barnets inkluderade 

skolgång. De menar att många andra ser rörelsehindrade elever som annorlunda samt att de 

har det svårare, inte bara i skolan utan även i vardagen. Föräldrarna beskriver en oro över 

andra människors bemötande och pedagogers okunskap.

5.1.2 Synen på assistenter och resurspersonal

Bland föräldrarna råder det skilda meningar huruvida assistenter är bra för barnet eller inte. 

Vissa menar  att  barnet  måste  ha  en assistent  för  att  klara  det  praktiska  i  skolan,  så  som 

exempelvis påklädning, förflyttning och duschning. Vidare menar de ändå att det inte alltid är 

positivt för barnets utveckling, då det beror på vilken assistent barnet blir tilldelad.
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Utan assistent skulle det inte fungera överhuvudtaget. Hon kan ju inte förflytta sig själv så det skulle 
inte gå i en vanlig skola. […] Det beror ju på vad du får för assistent, du kan ju få en assistent du inte 
trivs med. Man blir ju tilldelad assistent ifrån kommunen.

Xxx hade en dunderbra kille som man inte hittar igen så det är ju klart att det är orättvist att jämföra 
med honom då men han var ju så otroligt bra. Nu vart det en ny kille som hjälper bra men ändå inte.

Flera  föräldrar  menar  att  det  finns  risk  att  assistenten  särskiljer  barnet  från  den  sociala 

gemenskapen med klasskamrater.

Xxx kan bli lite lämnad själv med assistenten, till exempel om de ska gå någonstans dit hon inte kan ta 
sig med rullstolen. Då får hon åka bil med assistenten och då blir hon själv med assistenten och borta 
från klasskompisarna.

Av  intervjuerna  framgår  att  en  del  skolor  tillämpar  klassresurser  istället  för  personliga 

assistenter. Skillnaden mellan dessa beskrivs som att klassresurser är till för fler än bara det 

rörelsehindrade barnet. Respondenterna menar att det både finns för- och nackdelar med att ha 

klassresurser istället för personlig assistent. Enligt föräldrarna kan det vara utvecklande för 

barnet att få försöka själv först men det kan även bli så att barnet kommer efter om resursen 

har för många elever att hjälpa. En respondent svarar på frågan om det finns fördelar med att 

fler elever delar på en resurs:

Ja, det är ju det att xxx blir mer självständigare och försöker mer, känner jag. Det är ju bra att hon 
känner att det är mer upp till henne. Att hon är mer med kamraterna än med assistenten.

Under intervjuerna framkommer det att föräldrarna vill att assistenten ska märkas så lite som 

möjligt och endast rycka in när det behövs.  Det framhålls att assistenten ska fungera som en 

länk mellan lärare och elev. Vidare uttrycks att assistenterna har ett stort ansvar och att det 

ofta är fel personer som är assistenter beroende på att det är förhållandevis låg lön. En vanlig 

uppfattning bland föräldrarna är  att assistenter sällan har någon utbildning, vilket enligt en 

förälder bidrar till hierarki i skolan.

Det är inte lätt att vara resurs där i lärarnas värld. Vad blir man? Lärarna är nog ganska, vi är lärare och 
du ska. Tyvärr är det så i skolans värld, mycket. Det är nog så att resursen känner att den inte får vara 
med och påverka så himla mycket på olika sätt. 

Samma respondent uttrycker även att föräldrar har liknande syn gällande resurser och menar 

att resursen får ta hand om det praktiska medan lärare kontaktas när det handlar om inlärning 

och utveckling.  Andra respondenter menar att pedagogerna ofta litar på att assistenten ska 

göra allt trots att läraren, enligt dem, borde ha ansvaret. 

För att underlätta i lärandesituationer har några skolor valt att bedriva undervisningen med två 

lärare. Enligt föräldrarna beror det inte på sina barns särskilda behov utan är ett arbetssätt som 
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bedrivs i alla klasser på skolan. En av föräldrarna menar att det är bättre med mer personal än 

att det är en assistent som har ansvar för eleven. Hon förklarar att pedagogerna kan hjälpas åt 

och om en av dem är borta känner den andre till barnets rutiner och behov. 

5.2 Skolans organisation

5.2.1 Samarbete och kommunikation

Intervjuerna  visar  att  respondenterna  har  olika  erfarenheter  gällande  samarbete  mellan 

hjälpinstanser  och skola.  Majoriteten  menar  att  det  råder  bristfällig  kommunikation,  både 

mellan hem och skola, pedagoger emellan, pedagoger och assistent/resurs men även till övriga 

instanser som barnet tillhör. Inom vissa kommuner är det habiliteringen20 som tar kontakt med 

skolan och hjälper till med både anpassningar och information till pedagoger.

De har samarbete med habiliteringen, alla skolor alltså. De tar kontakt och frågar skolan om det är något 
de vill ha hjälp med. De har tydligen samtal en gång om året […] de har varit där och hälsat på och visat 
idrottsläraren vad han kan göra med xxx. […] Skolsköterskan ringde och sa att de skulle ha ett samtal 
och frågade om de fick prata om xxx. 

Habiliteringen som ett av barnen tillhör, erbjuder utbildning till lärare, assistent och rektor på 

dennes  skola.  Där  får  de  information  om  barnet  och  dess  rörelsehinder  samt  förslag  på 

läromedel och andra hjälpmedel. I andra kommuner upplever föräldrarna däremot att de själva 

måste ta initiativet och engagera sig för att barnen ska få den hjälp som de behöver. Detta är 

något som betonas av flera föräldrar.

Det var vi som bokade möten och det var vi som sa vem som skulle vara med. Vi bokade habiliteringen 
så att de skulle vara med och specialpedagogen där på skolan. […] Nu är det så att xxx har föräldrar 
som pratar för sig, då känner jag verkligen att det är byggt på att vi har fört fram det här.

Man kan inte bara prata med rektorn utan man får ju gå några steg längre upp. Det har slutat med att  
man har fått pratat med ekonomichefen för skolorna för att få igenom saker och ting. […] Jag har ordnat 
kontakter med pedagoger från specialpedagogiska institutionen.

Det är mycket upp till föräldrarna, det känner jag att det är. Att man ligger på hela tiden och att man vet 
att man har rätt till hjälp. Tyvärr är det så. De flesta barn får inte den hjälp som de borde få.  

Vid stadieövergångar21 upplever flera föräldrar att det kan uppstå brister i kommunikationen, 

dels pedagogerna emellan men även mellan pedagog och elev samt mellan hem och skola. En 

förälder beskriver att eleverna vid en stadieövergång fick önska vilka klasskamrater de ville 

fortsätta studera tillsammans med. Trots detta fick barnet inte följa de kamrater denne hade 

20 Habilitering är ett samlingsnamn för insatser som syftar till ett vanligt liv för personer som fötts eller under 
tidig ålder, 0-16 år, skadats. Habilitering kan innebära åtgärder för att underlätta, förbättra och kompensera till 
exempel kommunikation och förflyttning. http://sv.wikipedia.org/wiki/Habilitering (2007-12-05) 
21 Med stadieövergångar menas: när barnet lämnar förskolan och börjar förskoleklass, när eleven lämnar 
förskoleklass för att börja skolan samt när eleven överlämnas från en klasslärare till en annan. 
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önskat, vilket föräldern upplever som en nonchalans gentemot barnet. En annan respondent 

uttrycker följande angående en stadieövergång:

Vi  hade  ett  nära  samarbete  i  förskolan  och  när  vi  skulle  slussas  över  till  förskoleklassen  frågade 
personalen om hur mycket de får berätta, det är ju sekretess. Vi föräldrar har hela tiden sagt att det inte 
hjälper henne ett dugg med sekretess. Säg allt ni vill, det hjälper ju henne och det är ju bara bra om e vet 
allt. […] 

Samma förälder menar att det inte enbart är pedagogers ansvar att ta reda på information om 

eleverna när det föreligger speciella behov. Vidare menar denne att föräldrar måste meddela 

skolan om det är något de behöver veta om barnet.

Sen började hon förskoleklassen och de frågade inte oss någonting, så vi fick ju uppfattningen att de 
redan visste allt genom förskolan. Det gjorde de inte alls, det var massor som de inte visste. Det beror 
både på dem och mig. Så här i efterhand kan jag tycka att om det var någonting de undrat över så ska de 
ju fråga oss. Jag trodde ju att de visste. Hur skulle jag kunna veta att de inte fått allting klart för sig? Det  
var en miss både ifrån föräldrar och pedagoger i överslussningen. Jag trodde att de visste mer om henne 
än vad de egentligen visste.

Vikten av kommunikation framkommer i ytterligare en respondents uttalande.  Denne hade 

anordnat  ett  speciellt  möte,  innan  skolstart,  med  personal  på  skolan,  habiliteringen  och 

föräldrarna till det berörda barnet. Mötet var till för information och det diskuterades vilka 

särskilda  behov  barnet  krävde.  Föräldern  beskriver  att  trots  detta  möte  visste  inte  övrig 

personal någonting.

De är dåliga på att föra det vidare.  De visste ju nästan ingenting så de hade ju inte pratat med den 
läraren och det blev ju lite konstigt. Idrottsläraren hade ingen aning, hon visste ju ingenting. […] Man 
blir ju vansinnig. Hur kan det här ha försvunnit i information? Hur tänkte de då och vem tog ansvar i det 
här mötet?

När föräldern fick reda på att alla på skolan inte hade blivit informerade om barnets behov 

återkontaktades de ännu en gång. Föräldern är medveten om att det kan uppstå svårigheter 

som ingen kan  förutse  men ber  personalen att  höra  av sig.  Efter  den kontakten  har  inga 

problem uppstått men ingen personal har och andra sidan hört av sig. 

5.2.2 Pedagogens roll

Okunskap  hos  många  pedagoger,  är  något  föräldrarna  i  studien  upplever  som  ett  stort 

problem. När det gäller lösningar för rörelsehindrade elever påpekar de ändå att det finns ett 

fåtal  som är engagerade.  Det är framförallt  inom ämnet  idrott  och hälsa som de flesta av 

föräldrarna  har  åsikter  omkring.  Där  upplever  de  att  den  största  utmaningen  finns  för 

pedagogen.  De positiva  aspekterna  som framkommer  är  att  en  del  lärare  ser  det  som en 

utmaning att bedriva undervisning med rörelsehindrade elever.
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Idrottsläraren tyckte att det var kul med en utmaning, att få anpassa. Han ringde runt och frågade hur 
man kunde tänka och hitta broschyrer, frågade xxx vad som var bra. Nu ska vi göra det här, vad är bra 
för dig då? […] Han hittade alltid alternativa lösningar.

Idrottsläraren är bra, för då vi har sagt att det är grejer xxx inte kan vara med på, så fixar han andra 
grejer som hon klarar av och kan vara med på. Xxx säger till själv också. […] Jag tror att han försöker 
anpassa, han rådfrågar henne.

Av intervjuerna  framgår  många svårigheter  och problem med undervisningen i  idrott  och 

hälsa. Vissa föräldrar upplever en form av nonchalans från pedagogens sida, då de genomför 

undervisningen utan att anpassa den för alla elever.

Läraren kan inte ha någon planering […] förra veckan hade de fotboll och hopprep och det är ju två 
saker som är lite svårt för xxx. Så jag frågade vad hon hade gjort då. Försökt hoppa hopprep men det 
var rätt så svårt. Hon hade försökt hoppa hopprep i fyrtio minuter, det var hennes idrottslektion. Då 
känner man att det inte finns någon tanke med planeringen.

En annan förälder beskriver att barnet ofta får stå vid sidan av och fungera som en hjälpreda 

till läraren. Samma förälder efterlyser mer samarbete mellan olika skolor med rörelsehindrade 

elever som går inkluderat. Denne menar att pedagogen på det sättet får kunskap om hur andra 

har arbetat och vad som har fungerat. 

Svårigheterna handlar sällan om den fysiska miljön utan respondenterna menar istället att det 

beror  på de  olika  pedagogernas  förhållningssätt.  Andra  brister  som tydligt  framkommer  i 

intervjuerna, är pedagogernas planering och flexibilitet samt lektionernas struktur. Flertalet av 

respondenterna beskriver även att pedagogerna allt för sällan rådfrågar föräldrar och eleven 

om vad de anser vore bäst.

Det har inte funkat så bra. Det är lite det här med planering men säkert också en viss okunskap. Men 
ändå är det till för att lösas. 

Jag tycker att lärarna kanske skulle ta och lyssna lite mer på föräldrarna, vad de har att säga. Inte vara så 
inrutade i allt som varit förut utan vara lite mer flexibla.

Man kan ju inte göra alla andra saker som alla andra kan. Fast det är ju många som tror att man inte kan 
göra jättemycket saker, som jag egentligen kan. Vissa säger: - det kan ju inte xxx. Men jag vet ju bäst 
själv vad jag kan. Jag försöker ju. Jag försöker göra mitt bästa av det vi gör. Jag vill i alla fall prova om 
det går och om det inte går så går det inte. Då vet man i alla fall att man har försökt.

En förälder  menar  dock att  de inte  vill  lägga  sig  i  pedagogernas  arbete.  Denne anser  att 

föräldrarna ska fungera som ett stöd men det är skolans ansvar att lösa problemen. Trots att de 

flesta skolor får hjälp av habiliteringen upplever en del föräldrar att personalen inte alltid tar 

till sig informationen och gör någon förbättring, förutom när det gäller skolans fysiska miljö.
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5.3 Skolans miljö

5.3.1 Skolbyggnaden

Många av respondenterna har en önskan om en bättre skolmiljö, trots att alla skolor ändå har 

anpassat den fysiska miljön. Det framkommer att många skolor fortfarande har mycket kvar 

att anpassa för rörelsehindrade elever, innan de kan delta i skolans verksamhet på liknande 

villkor som övriga elever. En del av föräldrarna anser att de har fått kämpa mot kommunen, 

för att deras barn ska få de anpassningar som gjorts.

Det börjar väl att rätta till sig, fast det har varit mycket tjat och stridande om att få dem att anpassa. […] 
Just nu är det väl bra, när man har fått allting klart. Fast det har varit jobbigt att få in det.

Det som har varit bra är att de har lyssnat på oss väldigt mycket, vad vi vill ha. Vi har nog härjat ganska 
mycket där på skolan när vi har sagt att xxx måste ha något extra.[…] Sen har sjukgymnasten varit där 
och tittat så att man har ordnat mycket med vad hon behöver.

Andra upplever att kommunen har hjälpt till utan deras pådrivning.

De har gjort i ordning skolan bra, tycker jag. Den är anpassad och xxx har egen toalett och ett eget 
omklädningsrum vid idrotten. Det är ju viktigt i och med att xxx måste sitta på golvet eller på en pall 
vid duschning. Likaså skolmiljön är nyrustad. […] Det är ombyggt för henne, inga problem utan den 
lokala eller fysiska miljön har varit himla bra. Där har kommunen varit suverän.

En annan förälder beskriver att skolan redan var modern och handikappanpassad när barnet 

började så den fysiska miljön har inte behövts anpassas ytterligare.

De elever  som går  eller  har  gått  i  enplansskolor  upplever  att  tunga  dörrar  är  det  största 

problemet. Vissa skolor har löst detta genom automatiska dörröppnare. En respondent menar 

att andra elever leker med dörröppnarna, vilket medför att de ofta är trasiga och ur funktion. 

På  liknande  sätt  har  skolledningen  på  en  annan  skola,  motiverat  varför  det  inte  finns 

automatiska  dörröppnare.  De  menar  även  att  det  är  en  stor  kostnad  för  skolan,  vilket 

respondenten förstår. Denne anser ändå att det är ett stort problem som på något vis måste 

åtgärdas eftersom eleven måste ha hjälp då denne inte kan öppna dörrarna själv. De elever 

som går på skolor med fler våningar anser att skolan försökt handikappanpassa genom att de 

installerat hiss. De beskriver ändå att det är ett problem då det endast finns en hiss och inte i 

direkt anslutning till lektionsrummen. Eleven måste därmed förflytta sig till den del av skolan 

som hissen finns, vilket både tar tid och medför att de kommer bort från kamraterna.

Det är bara en hiss som är där och rätt mycket trappor.

Det finns ju bara hissen ner och sen finns det bara en väg. […]Det är lite träligt med kompisar, de vill ju 
gärna gå i trapporna ner och det finns bara en hiss. De vill inte gärna åka med. De är ju inte medvetna 
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hur det känns, liksom. Det känns konstigt att de inte förstår. De förstår inte hur det är att sitta eller att  
inte kunna röra sig helt. 

Det framgår även att eleverna vid flera andra tillfällen tvingas ta en annan väg än kamraterna. 

Respondenterna menar att det beror till viss del på miljön men ibland upplever de att det helt 

enkelt beror på bekvämlighet och dålig planering från pedagogernas sida. 

5.3.2 Skolgården

Efter genomförandet av intervjuerna framgår det att föräldrarna upplever att skolgården är den 

plats  på  skolan  som prioriteras  i  sista  hand när  det  gäller  anpassning  för  rörelsehindrade 

elever. Det som beskrivs i en intervju är att stora delar av skolgården består av sand, vilket 

föräldern har stridit för att få bort. Kommunen har därmed asfalterat  vissa delar så att det 

underlättar  för  barnet  att  delta  i  rastaktiviteter.  En  av  de  intervjuade  eleverna  menar  att 

skolgården inte är stimulerande för elever överhuvudtaget. Det som finns är basketkorgar på 

standardnivå, något respondenten menar försvårar deltagandet för elever med rörelsehinder. 

Andra negativa aspekter som berör utomhusmiljön är, enligt eleverna, dess öppna ytor. Det 

medför svårigheter för dem att  hinna med då andra elever rör sig mellan olika platser på 

skolgården.

Det är svårt att hänga med när en del springer iväg. Jag har svårt att hinna med. 

När de andra springer till gungorna kommer jag alltid efter och då finns det ingen till mig.

En förälder uttrycker följande angående skolan och dess miljö:

Det är en ganska gammal och skruttig skola med hemsk utemiljö, om jag ska säga så. 

5.4 Sociala samspel

5.4.1 Skolans betydelse

Eleverna i studien går inkluderat i den närliggande skolan vilket, enligt föräldrarna, till största 

del beror på sociala  faktorer.  De belyser vikten av att  barnen ges möjlighet  till  att  knyta 

kontakter  med kamrater  i  närområdet.  Vidare  beskrivs  skolan  som en naturlig  mötesplats 

vilken strävar mot att efterlikna samhället med dess normer och regler. För vissa föräldrar 

handlar  det  även  om att  deras  barn  ska  fungera  självständigt  trots  sitt  rörelsehinder.  Det 

framkommer att den möjligheten inte ges på samma sätt i specialklasser,  då respondenterna 

upplever att det mesta där är tillrättalagt efter individens behov. De menar att det skulle kunna 

försvåra  för  eleverna  att  självständigt  fungera  i  samhället,  vilket  medför  svårigheter  att 
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upprätthålla  deras  sociala  nätverk.  Skillnader  i  vardagen  efter  att  barnet  slutat  skolan, 

beroende på vilken typ skola de gått i, är något vissa föräldrar reflekterar över på följande sätt:

När man ska ut i vanliga samhället sen, har en specialklass kanske varit lite av en skyddad verkstad.

Xxx ska ju bli självständig en dag så det är lika bra att börja i skolan.

5.4.2 Fritidsaktiviteter

Genom intervjuerna har vi fått uppfattningen att föräldrarna ändå ser vinster med att deras 

barn  få  träffa  andra  rörelsehindrade  barn,  då  alla  barnen  deltar  i  någon  form  av 

fritidsaktivitet22 med andra barn med funktionshinder och framförallt barn med rörelsehinder.

På Bosön finns ett läger som vi varit på. Där träffade hon både vuxna och barn som sitter i rullstol. Det 
är några av dem som är hennes förebilder.

Jag tycker att det är jätteviktigt att xxx får träffa andra rörelsehindrade ibland för att se att hon inte är så 
annorlunda. Tyvärr finns det inte alltid möjligheter till det så ofta som vi önskar, eftersom vi bor i en så 
liten kommun. 

Av intervjuerna framkommer det att barnen i de äldre skolåren har ett större behov av att 

träffa andra rörelsehindrade. De uttrycker att det är skönt att vara vanlig samt att det ibland 

kan vara lättare att prata med någon i liknande situation som de själva.

De förstår ju, liksom. De har samma problem så det är roligare att träffa dem.

Det är kul att träffa andra rörelsehindrade, de är ju mina kompisar och de är inte från skolan. Ibland 
pratar vi om hur det är att vara rörelsehindrad men vi pratar mest om vanliga saker.

5.4.3 Kamratrelationer

Majoriteten av eleverna i studien anser att de har goda relationer med klasskamraterna men 

för den skull ser de flesta dem inte som sina kompisar, vilka de umgås med på fritiden. Vissa 

beskriver att de själva i allra flesta fall är de som får ta initiativ till socialt umgänge. Några av 

dessa elever uttrycker även en känsla om att det kan bero på att andra barn inte förstår samt att 

andra barn kan se rörelsehindret som ett problem för att umgås.

Vissa förstår ju liksom inte hur det är att sitta ner. Jag har ju vissa kompisar men jag är ju inte kompis 
med alla precis.

Jag går väl in där det finns plats. Jag går ofta till någon som redan håller på med något. Ska någon gå ut  
på promenad, hänger jag bara på. […] De vet inte så noga vad det innebär.

De behandlar en annorlunda. Det är ju det jag inte förstår, varför de behandlar en annorlunda för att 
man sitter i rullstol. Jag vet inte varför de gör så men de kanske är ovana att träffa sådana som sitter i 
rullstol.

22 I studien avses fritidsaktivitet som olika läger, träning på habilitering samt föreningsidrotter för 
rörelsehindrade barn. 
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Ett fåtal av de intervjuade eleverna anser dock att klasskamraterna är deras vänner och att de 

även umgås utanför skoltid.  Några av de elever  som uttryckte att  de inte hade kamrater i 

klassen,  menar  att  de  har  kompisar  i  andra  klasser  som de  umgås  med  på  fritiden.  Det 

framkommer att de som eleverna i studien benämner som sina kamrater, är de barn som ser 

individen bakom rörelsehindret.

Vissa förstår ju hur det är att sitta här. De är ju kompisar med mig, inte med någon annan. Inte med mitt 
andra jag. De förstår ju mig, hur jag är.

Jag har ju kompisar som förstår. De tycker ju om att vara med mig. De bryr sig inte om att jag sitter i 
rullstol liksom.

Alla de intervjuade eleverna menar att det finns barn som är dumma ibland. Det kan handla 

om lögner eller att andra barn viskar saker men även fysiska handlingar som slag och sparkar 

samt psykiska trakasserier som retande och hot.

Jag blev mobbad i flera år. De sa dumma saker och gjorde dumma saker. De gjorde till och med dumma 
saker när min assistent var med och brydde sig inte om vad hon sa. 

De tog min mössa och stoppade ner i soptunnan och kallade mig dumma saker och sådant.

De säger mycket, sen kan de göra något. De till exempel hotar och slår.

De skojar för det mesta, på grund av mitt handikapp då. De håller på och frågar och säger saker om det.

Även många föräldrar  menar  att  deras barn utsätts  för  trakasserier.  De har en tro  om att 

barnens  utsatthet  handlar  om  brist  på  förståelse  från  andra  barn.  Det  kan,  enligt  vissa 

föräldrar, bli maktutövande där de rörelsehindrade eleverna lätt hamnar i underläge. En av 

föräldrarna  upplever  att  dennes  barn  ofta  får  skulden  då  meningsskiljaktigheter  uppstår. 

Föräldern  menar  att  det  kan  bero  på  att  pedagogerna  inte  hinner  med  att  se  hela 

händelseförloppet då de inte kan ha uppsikt över alla elever hela tiden och på skolans alla 

platser. Vidare anser denne att det inte enbart är andra barn utan även vissa pedagoger som 

saknar förståelse för rörelsehindrade elever.

De förstod inte henne alls utan hon var bara ett bråkigt barn. Vad hon slåss och vad hon luggas! Ja men 
varför gjorde hon det då? Det var ingen som tog reda på det. […] Hon hamnade i bråk hela tiden och 
när man kom för att hämta på fritids fick man bara höra att hon hade gjort det ena och det andra.

Andra barn tjatade på henne att hon skulle ta medicinen eller att hon skulle hoppa från tredje steget och 
det kan inte hon. Grejer som gör att man hamnar i underläge hela tiden. […] Då visade det sig att de 
sprang kobent och viftade på höfterna, så som hon går. Då klippte hon till. 
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5.5 Hur rörelsehindrade elever klarar skolgången

I intervjuerna framkommer det att alla barn har vistats på sjukhus under olika perioder i sina 

liv. Under barnens första levnadsår förekom fler och längre sjukhusvistelser än vad det gör 

numer.  Det  rör  sig  oftast  om  rutinkontroller  eller  utprövning  av  hjälpmedel,  vilket 

respondenterna menar inte påverkar skolarbetet i någon större bemärkelse. Vår uppfattning är 

att  alla  respondenter  upplever  att  eleverna  klarar  av  skolans  mål  med  de  resurser  och 

hjälpmedel som idag finns i skolan. Detta trots att de har ett rörelsehinder samt att flera av 

dem även har tilläggshandikapp som försvårar inlärningen.

Hon kommer nog att kunna klara godkänt, fast med mycket stöd, nu då. Den tid hon lägger ned på 
skolan så skulle vem som helst få ett MVG23, för hon lägger ned mycket tid på att plugga. Det hon har 
fått  hjälp med är att  hon får ha muntliga prov och får  ta lång tid på sig,  då fungerar  det bra.  […] 
Finmotoriken är ju lite svårt för henne, att hinna med att skriva och anteckna men det är ju något som 
hon får hjälp med, för det mesta. 

På liknande sätt förklarar andra föräldrar att utan elevernas egen satsning och föräldrarnas 

engagemang hade det blivit svårare för barnet att uppnå målen. Vidare tar de upp pedagogens 

betydelse.  De  anser  att  vissa  pedagoger  hjälper  barnet  framåt  i  utvecklingen  med  sitt 

förhållningssätt medan andra pedagoger med sin okunskap motverkar elevernas utveckling.

5.6 ”En skola för alla” i framtiden

Alla föräldrar ger en enhetlig bild gällande synen på ”en skola för alla”.  De beskriver att 

dagens skola fungerar men inte alltid på ett optimalt sätt. Flera av föräldrarna menar att de 

inte direkt har något att jämföra med, förutom sin egen skolgång. För att alla elever ska kunna 

delta i  skolans verksamhet  på lika villkor,  menar  respondenterna att  många delar behöver 

förbättras. Det som framkommer under intervjuerna är framförallt andra människors syn på 

rörelsehindrade behöver förändras. Flera av respondenterna menar att rörelsehindrade elever 

ses som annorlunda både av pedagoger och av andra barn. Enligt dem kan det bero på att det 

inte finns så många elever med rörelsehinder som går inkluderat i ”en skola för alla” och att 

de därmed inte vet hur de ska bete sig gentemot dessa elever. 

Den fysiska skolmiljön är, enligt respondenterna,  numer anpassad så att de rörelsehindrade 

eleverna i studien kan delta i all undervisning på skolan. Några av de intervjuade eleverna 

beskriver  dock  att  det  finns  situationer  där  miljön  fortfarande  orsakar  att  barnet  blir 

handikappat. Assistenter och pedagoger får många gånger hjälpa det rörelsehindrade barnet 

när det brister i skolmiljön. Det som nämns är att materiel är placerat på hyllor högt upp samt 

23 MVG betyder Mycket Väl Godkänt, vilket är det högsta betyget inom grundskolan.
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att  det  är  trångt  mellan  bänkar,  vilket  medför  att  eleverna själva inte  kan hämta det som 

behövs. Detta är något som uttrycks på följande sätt:

Det ska finnas plats så att man kan komma, att åka eller gå emellan så att man kan komma fram och 
hämta saker själv. Nu får fröken hjälpa mig att hämta saker som jag inte kan själv. Om saker står högt 
upp ska de ta ner det åt mig.

Friluftsdagar är det som, enligt respondenterna, behöver förändras då de upplever svårigheter 

för eleverna i studien att  delta.  De elever och föräldrar som i studien har reflekterat  över 

friluftsdagar menar att det finns olika sätt att lösa situationen på. Föräldrarna betonar vikten 

av att  eleven alltid  ska  kunna delta  och menar  att  det  måste  finnas  alternativa  lösningar, 

förutom att föräldrarna ska ställa upp och hjälpa till. Detta är något som beskrivs på följande 

sätt:

Man måste alltid hitta alternativa lösningar men det handlar ju lite om planeringen också. […] Vi som 
föräldrar har fått vara med eller rycka in då. De har hört av sig till oss dagen innan eller kanske två 
dagar innan och berätta vad de ska göra. Det har inte fungerat så bra nu. […] Förut var läraren alltid ute 
i god tid och planerade och tänkte så att det skulle fungera för xxx.

Bland eleverna i studien beskrivs däremot situationer där de som rörelsehindrade faktiskt inte 

kan delta.

Det är ju om de ska gå någon tipspromenad i skogen, någon skoljogg eller någonting sådant som inte 
jag vara med på. Det är i skogen där inte jag kan köra om det inte finns någon stig, då går det ju inte.  
Eller på gräs, där är det ju lite trögt att köra.

Vid dessa situationer upplevs utanförskapet som det mest påtagliga. Ett alternativ kan, enligt 

en av de tillfrågade eleverna, vara att låta någon eller några kamrater stannar kvar och att de 

tillsammans får göra någonting annat i skolan. 

På frågan om hur en drömskola ska vara, svarade föräldrar och elever olika. Eleverna pekar på 

ännu  mer  anpassad  skolmiljö  och  att  de  vill  ha  fler  funktionshindrade  elever  som  går 

inkluderat. Det skulle kunna skapa en bättre möjligheter och bättre förståelse. Detta är något 

som uttrycks följande:

Det är ju att alla som har problem ska få gå där. Alla ska förstå varandra, varför man har det problem 
man har. Att förstå en och så där. Den ska vara anpassad för alla personer liksom, inte bara för dem som 
kan gå, tycker jag! Anpassa för alla personer som går i den skolan. I en skola ska alla kunna gå även om 
man är rörelsehindrad, har AD/HD eller vad det än är. Alla har ju rätt till det och varför ses det som ett 
problem, vi är ju precis som alla andra. 

Ur föräldrarnas  perspektiv  framkommer  pedagogers förhållningssätt  som en viktig  aspekt, 

vilket tydliggörs i följande uttalande:

Att inte se problemet utan att se möjligheterna. Man måste tänka att man ska se möjligheterna och inte 
problemet. Att man måste vara förberedd.  Man måste tänka ett steg innan, hur går det för den här 

37



eleven? Sen att  man vågar  ringa föräldrarna och fråga,  tror jag. Att  ta hjälp av specialpedagogiska 
institutionen. Det är vardagslösningarna som är problemet. För ramper finns det gott om fysiskt men 
inte sociala ramper.

6 Diskussion

Det  övergripande  syftet  med  föreliggande  studie  är  att  belysa  rörelsehindrade  elevers 

upplevelser av att gå i ”en skola för alla” samt hur deras föräldrar ser på barnets utveckling 

och lärande. Fokuseringen handlar om att få inblick i deras tankar om inkludering. I detta 

avsnitt relateras studiens resultat till tidigare forskning. I den löpande diskussionen besvaras 

även studiens syfte och forskningsfrågor samt att våra egna tankar och reflektioner kommer 

att framhållas. Forskningsfrågorna som besvaras är följande: 

– Hur upplever rörelsehindrade elever en inkluderad skolmiljö?

– Hur  upplever  föräldrar  till  rörelsehindrade  elever  att  deras  barn  utvecklas  i  en 

inkluderad skolmiljö? 

– Hur önskar rörelsehindrade elever och deras föräldrar att framtiden skulle se ut i ”en 

skola för alla”?

I och med Gerd Peterson (2000) har det framgått att under 1700-talet var funktionshindrade 

beroende av andra människors hjälp. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet menar 

Peterson  (2000)  och  Söder  (1981)  att  synen  på  funktionshindrade  förändrades  och  att 

samhället  nu såg dem som en resurs  och  att  de så  småningom även fick  rätt  till  samma 

utbildning som övriga barn i samhället. Trots denna syn har vi efter studiens genomförande 

förstått att barnen än idag inte alltid får den hjälp och det stöd som de behöver. Det finns 

fortfarande flera aspekter som kan förbättras för att rörelsehindrade barn och ungdomar ska få 

samma  möjlighet  att  delta  i  ”en  skola  för  alla”  som  elever  utan  rörelsehinder.  Utifrån 

resultatet  i  föreliggande  uppsats  framkommer  det  att  verksamheterna  inte  alltid  har  den 

kunskap som behövs för att elever med rörelsehinder ska kunna delta i den fysiska, psykiska 

och sociala miljön på lika villkor som andra barn. 

Tamm, Skär och Prellwitz (1999) menar att tillgängligheten i den fysiska miljön i skolan har 

betydelse för elever med rörelsehinder när det gäller den sociala gemenskapen. De svårigheter 
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som beskrivs är att elever med rörelsehinder ofta skiljs från övriga klasskamrater på grund av 

skolans  miljö.  Detta  är  något  som  stämmer  väl  överens  med  resultatet  från  vår  studie. 

Uterasten anses enligt Tamm, Skär och Prellwitz (1999) vara den svåraste stunden för socialt 

samspel. Eleverna i vår studie menar att utomhusmiljöns öppna ytor medför svårigheter att 

hinna med de andra eleverna då de rör sig mellan olika platser på skolgården, vilket enligt oss 

påverkar det sociala samspelet. 

Rörelsehindrade  elever  är,  enligt  oss,  vid  flera  tillfällen  fortfarande  beroende  av  andra 

människor. Respondenterna i studien menar att förutom miljön kan det bero på att synen på 

rörelsehindrade fortfarande är den att de inte klarar av allt själva och att många hjälper dem 

vid  fel  tillfällen  och  med  fel  saker.  Under  intervjuerna  reflekterar  föräldrarna  kring 

assistenters förhållningssätt och huruvida de hjälper eleven tillräckligt eller för mycket. Enligt 

Jarkman (1996) ska assistenten hjälpa eleven att fungera självständigt.  Flera av föräldrarna i 

denna studie menar att  det finns risk för att  en assistent särskiljer  barnet från den sociala 

gemenskapen  med  klasskamrater. Wandin  och  Ås  (2007)  anser  att  assistentens 

förhållningssätt har stor betydelse för elevens sociala samspel. 

Wandin och Ås (2007) anser att det kan vara bra om en assistent istället fungerar som en 

resurs för flera  barn i  klassen.  Enligt  dem motverkar  det att  eleven blir  utpekad, minskar 

risken  för  avundssjuka  och  det  hindrar  inte  elevernas  sociala  samspel. Av  intervjuerna 

framgår att en del skolor tillämpar klassresurser på det sätt som Wandin och Ås förespråkar. 

Respondenterna menar att det både finns för- och nackdelar med att ha klassresurser istället 

för personlig assistent. Enligt föräldrarna kan det vara utvecklande för barnet att få försöka 

själv först men det kan även bli så att barnet kommer efter om resursen har för många elever 

att hjälpa. Några av föräldrarna menar att eleverna inte skulle klara det praktiska i skolan utan 

en personlig assistent men håller med om att det inte alltid är positivt för barnets utveckling. 

Föräldrarna menar att det fungerar olika bra beroende på vilken assistent eleven blir tilldelad. 

De anser att assistenterna har ett stort ansvar men att det många gånger är ”fel” personer som 

är  assistenter.  Vidare  menar  föräldrarna  att  ”fel”  personer  söker  assistent-  och  resurs- 

tjänsterna  och att  det  kan bero på en förhållandevis  låg lön.  En vanlig  uppfattning bland 

föräldrarna är att assistenter sällan har någon utbildning, vilket en förälder menar kan bidra till 

hierarki i skolan. 
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Vi ställer oss frågande till hur skolor resonerar när de anställer assistenter och resurser för 

elever i behov av särskilt stöd? Vilka kriterier grundar sig en anställning på, då flera föräldrar 

upplever att assistenter och resurser sällan har någon utbildning? Skulle det se annorlunda ut, 

gällande hierarkin och elevens utveckling, om det var liknande utbildningskrav på assistenter 

och resurser som för pedagoger? Enligt Lpo 94 ska ett särskilt ansvar tas till elever som av 

olika skäl har svårigheter att nå målen för utbildningen. Är det ett särskilt ansvar av skolan att 

anställa outbildade assistenter och resurser?

Enligt Lpo 94 har skolan ett särskilt ansvar för att eleven ska nå målen men trots det upplever 

flera av respondenterna att eleven tillsammans med föräldrarna måste ta det största ansvaret. 

Föräldrarna menar  att  utan deras  engagemang skulle  inte  eleven få det  stöd som behövs. 

Skulle det underlätta för fler elever att nå målen i skolan om det bedrevs undervisning med 

två pedagoger, som några skolor i studien förespråkar? Kan det medföra att fler elever i behov 

av särskilt stöd skulle kunna gå inkluderat, om det infördes två pedagoger i undervisningen på 

alla skolor?  Kan en sådan lösning bidra till  att elever i större omfattning även blir socialt 

inkluderade?

Styrdokumenten betonar vikten av att alla barn bör undervisas i den närmaste skolan samt att 

undervisningen ska anpassas till samtliga elevers förutsättningar och behov. Med tanke på det 

ställer vi oss frågande till vad som behövs för att ”en skola för alla” ska fungera optimalt och 

inte förbli en vision för många människor, det är trots allt snart femton år sedan som de flesta 

dokumenten utarbetades. Enligt SOU 1998:66 ställer ”en skola för alla” stora krav på skolan 

och  dess  personal.  Resultatet  visar  att  de  brister  som  finns  är  vissa  pedagogers 

förhållningssätt,  okunskap och dåliga planering.  Därtill  råder,  enligt  föräldrarna,  bristfällig 

kommunikation  både  mellan  hem  och  skola,  pedagoger  emellan,  pedagoger  och 

assistent/resurs men även till  övriga instanser som barnet tillhör.  Vi menar att  pedagogers 

förhållningssätt,  dåliga  planering  och  bristfälliga  kommunikation  till  stor  del  beror  på 

okunskap  gällande  rörelsehinder  och  bristande  erfarenhet.  I  enlighet  med  Egelund  m fl. 

(2006) anser vi att det saknas forskning om hur inkludering blir möjlig. Därmed ställer vi oss 

frågande till hur pedagogerna ska få denna kunskap? Är det som Egelund m fl. menar, att 

ökad forskning och utvidgad försöksverksamhet inom området är det som behövs för att nå 

kunskap som möjliggör inkludering i ”en skola för alla”? 
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Skolan ska enligt SOU 1998:66 utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som gör 

att elever ska kunna anpassa sig till samhället. Genom att eleverna i studien går inkluderat i 

den  närliggande  skolan  finns  förutsättningar  för  olika  individer  att  mötas.  I  resultatet 

framkommer det att skolan ses som en naturlig mötesplats och att det är där elever lär sig 

samhällets normer och regler. Vi menar i likhet med SOU 2004:98 och Persson (2001) att det 

i  dagens  skola  fortfarande  finns  en  tendens  att  skilja  ut  de  elever  som  uppfattas  som 

avvikande. I enlighet med Haug (1998) anser vi att det är av stor vikt att människor på ett 

tidigt stadium får mötas, för att en förståelse om andra individers olikheter ska kunna skapas 

men även att som vuxna kunna fungera som samhällsmedborgare.

Forskning  visar,  enligt  Nylén  (2004),  att  alla  barn  behöver  goda  relationer  och  social 

acceptans från jämnåriga kamrater under skolåldern för att självbilden ska utvecklas positivt. 

Vidare menar hon att rörelsehindrade elever är mer missnöjda med sina kamratrelationer än 

barn utan  rörelsehinder.  Jarkman (1996)  uttrycker  att  barnen i  hennes  studie  har  ett  stort 

kamratumgänge i skolan men sällan någon som är deras bästa vän. Det är inte ofta som dessa 

barn  umgås med skolkamrater  efter  skolan.  I  likhet  med Jarkman framkommer  det  i  vår 

studie, att majoriteten av eleverna anser sig ha goda relationer med klasskamraterna men för 

den skull  ser  de flesta  av eleverna dem inte  som sina kompisar,  vilka  de umgås med på 

fritiden.  Nylén  (2004)  framhåller  vikten  av  goda  kunskaper  om  barns  olika  behov  och 

förutsättningar, för att barnet ska få möjligheter att nå skolans mål och inte behöva stå utanför 

gemenskap och delaktighet. Det framkommer i vår studie att några elever har en känsla av att 

andra barn inte  förstår  samt att  andra  barn kan se  rörelsehindret  som ett  problem för  att 

umgås. De barn som eleverna i studien benämner som sina kamrater är de som ser individen 

bakom rörelsehindret. Många föräldrar i vår studie har en tro om att brist på förståelse från 

andra barn skapar en utsatthet för rörelsehindrade elever. 

Alla de intervjuade eleverna i vår studie menar att de någon gång blivit orättvist behandlade 

av andra barn på grund av sitt  rörelsehinder.  Enligt  Nylén (2004) blir elever med lindrigt 

rörelsehinder  oftare  utsatta  för  mobbning  än  elever  med  gravt  funktionshinder. 

Barnombudsmannen  (2002)  menar  att  de  funktionshindrade  elever  som var  integrerade  i 

vanliga  grundskoleklasser  i  allmänhet  var  mer  utsatta  för  mobbning  än  de  som  gick  i 

specialklasser. Kan det finnas ett samband mellan elever med lindrigt rörelsehinder och att 

integrerade  elever  oftare  utsätts  för  mobbning?  Är  det  så  att  fler  elever  med  lindrigt 

rörelsehinder går inkluderat? Skulle det se annorlunda ut om specialklasser inte existerade och 

41



alla barn oavsett förutsättningar studerade tillsammans?  Skulle det bli en ökad förståelse och 

minskad  mobbning  om  klasskamrater  och  deras  föräldrar  informerades  om 

funktionsnedsättningen?

7 Slutord

Både elever och föräldrar i studien beskriver att dagens skola har mycket kvar att utveckla 

innan det går att klassificera den som ”en skola för alla”. Det som framförallt framkommer är 

brister  i  andra  människors  förhållningssätt  och  förståelse.  Trots  detta  upplever  de  att 

fördelarna med att gå inkluderat överväger alternativet att studera i en specialklass. För de 

flesta av respondenterna har en specialklass aldrig ens varit ett alternativ.  Föräldrarna menar 

att barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling får en högre stimulans i den ”vanliga” 

grundskolan än specialskolor.  Enligt  tidigare forskning är det brister i den fysiska, sociala 

eller  psykologiska miljön som skapar ett  handikapp. Det framgår i  vår studie att  brister  i 

någon av miljöerna, även bidrar till svårigheter i de övriga. I framtiden är respondenternas 

förhoppning att skolan är anpassad så att alla barn oavsett förutsättningar kan gå inkluderat på 

liknande villkor. Den pedagogiska verksamheten ska innefatta goda kunskaper, förståelse och 

möjlighet till stöd så att alla elever kan nå de olika målen i skolan. 

7.1 Kritiska eftertankar

En svaghet i studien är att den är liten till sitt omfång, vilket gör att det är svårt att veta hur 

andra rörelsehindrade elever som studerar inkluderat och deras föräldrar skulle ha svarat på de 

frågeställningar som studien berör. Det går inte att dra några generella slutsatser från studiens 

resultat på grund av att urvalet inte är statistiskt slumpmässigt och det skulle då kunna bli 

missvisande för hela populationen.  På grund av etiska principer och tidsaspekten blev det 

även svårt att finna elever och föräldrar till studien, vilket påverkade urvalet. En tanke är att 

resultatet kunde ha blivit mer generellt om studien skulle ha innefattat antingen rullstolsburna 

eller gående, eller om den genomfördes med elever med samma rörelsehinder och i samma 

ålder.

Vi menar att resultatet ändå går att använda och att det rimligtvis skulle gå att överföras till 

övriga  elever  i  liknande  situationer.  Om inte  annat  kan  det  ge  en  viss  förståelse  för  hur 

rörelsehindrade elever och deras föräldrar, i denna studie, upplever ”en skola för alla”.
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7.2 Fortsatt forskning

Genom att undersöka äldre elevers syn på inkludering i ”en skola för alla”, skulle troligtvis 

fler  erfarenheter  och  upplevelser  komma  till  uttryck.  Detta  eftersom yngre  barn  ofta  har 

svårare att berätta men även för att äldre elever har studerat en längre tid i skolan och därmed 

har mer erfarenhet. 

Det skulle vara intressant att  undersöka pedagogers syn på inkludering av rörelsehindrade 

elever, för att se om deras beskrivningar överensstämmer eller skiljer sig åt mot vad elever 

och  föräldrar  i  vår  studie  har  för  åsikter.  En  annan  synvinkel  skulle  vara  att  studera 

pedagogers förhållningssätt  och vilka kunskaper de har gällande elever med rörelsehinder. 

Hur  arbetar  pedagoger  praktiskt  vid  anpassning  av  undervisning,  gällande  elever  med 

rörelsehinder? 

Vi kan se det som berikande att genomföra en jämförelse mellan inkluderade elever och de 

som går i specialklasser, för att få en djupare insikt i vad som skiljer sig åt i deras syn på 

fysisk, psykisk och social miljö i de olika skolorna. Finns det en skola som är bättre generellt 

för rörelsehindrade elever, eller beror det på olika individers behov och förutsättningar?
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Bilaga 1

Elever med rörelsehinder – om inkludering i ”en skola för alla”

Vi är två studenter vid Örebro universitet som skriver C-uppsats i specialpedagogik. Vi avser 

att studera elever med rörelsehinder som går i ”vanliga skolklasser” och deras föräldrar. Detta 

med  tanke  på  att  skolan  ska  sträva  efter  att  alla  barn,  oavsett  förutsättningar,  ska  gå 

tillsammans i ”en skola för alla”.

Syftet är att studera upplevelser av att gå tillsammans med icke rörelsehindrade barn. Vi vill 

ta reda på vilka positiva respektive negativa effekter det kan innebära och hur vi som blivande 

pedagoger kan underlätta för rörelsehindrade elevers utveckling och lärande.

För att genomföra vår studie behöver vi intervjua ett antal barn/ungdomar och deras föräldrar. 

Intervjun kommer att fungera som ett samtal där intervjupersonen får berätta relativt fritt om 

sina  upplevelser.  Vi  kommer  att  använda  en  bandspelare  under  intervjun  för  att  kunna 

koncentrera oss på samtalet. Dessa band kommer efter användandet kasseras för att bevara er 

anonymitet. Vi kommer inte heller i uppsatsen att presentera något som kan påvisa vem som 

blivit intervjuad.

Vi vore tacksamma för snabba svar.

Tack på förhand/Anna och Daniel

Anna Berglund: 070-75 429 28, 0586-429 28 eller annaberglund75@hotmail.com

Daniel Holm: 073-964 55 59, 0586-429 28 eller pedaholm@hotmail.com
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