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Sammanfattning  
Jag har studerat framgångsfaktorer i undervisningen av elever med Cerebral pares samt yttre påverkande miljö- och 
organisatoriska faktorer. Samt vilka kognitiva, perceptuella och exekutiva svårigheter som kan vara förknippade med Cerebral 
pares. Min analys bygger på en tematisk innehållsanalys baserad på intervjuer med specialpedagogisk personal samt en 
litteraturgenomgång av specialpedagogisk, medicinsk och didaktisk litteratur.  
 
Syftet med min studie är att kartlägga specialpedagogisk personals uppfattningar och erfarenheter av skolkontextuella 
pedagogiska, didaktiska och sociala framgångsfaktorer och svårigheter för elever med Cerebral pares. För att undersöka detta 
upprättade jag en intervjuguide som underlag för de sex intervjuer jag sedan genomförde. Jag har därefter tematiserat och 
sammanställt innehållet. Avslutningsvis har jag jämfört resultaten i innehållet med granskad specialpedagogisk, didaktisk och 
medicinsk litteratur.  
 
Min slutsats är att undervisningen behöver anpassas och individualiseras utifrån elevens nivå och kognitiva, exekutiva och 
perceptuella svårigheter. Arbetslaget runt eleven bör bestå av en bred blandning av kompetenser och erfarenheter för att kunna 
kartlägga elevens behov och genom kreativa lösningar individanpassa elevens lärandesituation. Elevens sociala situation påverkar 
också undervisningen vilket gör att det ställs stora krav på pedagogens relationella kompetens, där också skolans ledning och 
värdegrund har stor inverkan. Samarbetet runt eleven, med gemensamma framåtsyftande mål, bör vara öppet och prestigelöst 
för att viktig information ska kunna delges mellan personal, hem och habilitering. De övergripande målen bör bestå i att verka för 
en kognitiv och social utveckling och samtidigt motverka exkludering och låg självbild hos eleven genom att hjälpa eleven till en 
så energieffektiv skolgång som möjligt och säkerställa att eleven har chans att lyckas både socialt och kognitivt utifrån individuella 
förutsättningar och behov. 
 

 

 

Nyckelord  
Framgångsfaktorer, Cerebral pares, specialpedagogiska och sociala perspektiv. 
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Inledning 

I den nuvarande läroplanens inledande kapitel om skolans värdegrund och uppdrag fastställs 

det att skolan ska sträva efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för lärande i en 

social och trygg gemenskap. Skolan ska också förmedla teoretiska kunskaper, men samtidigt 

även utveckla elevens känsla av samhörighet, solidaritet och ansvarskänsla. Detta skall göras 

genom att uppmärksamma alla elever och deras olikheter samt att planera lektionsinnehållet 

på ett sådant sätt att alla elever ska ha möjlighet till ett optimalt lärande (Skolverket, 

2017:12ff).  

 

Slutsatsen i Munirs avhandling (2004:5) om unga människor med rörelsehinder är att det finns 

klara samband mellan utbildningsnivå och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Studien visar också att endast 18% av befolkningen som har ett rörelsehinder väljer att läsa 

vidare på eftergymnasiala studier (Munir, 2004:48).  För unga rörelsehindrade blir betydelsen 

av utbildning speciellt viktig, då de i regel saknar kompenserande arbetslivserfarenheter. 

Resultaten visar att dåligt anpassade lokaler och hjälpmedel i kombination med allmänhetens 

attityder, men främst låg utbildning och motivation utgör en barriär mot en anställning. Det 

är således skolans uppdrag att motivera och öka möjligheten till utbildning för att på så sätt 

öka rörelsehindrades möjligheter på arbetsmarknaden. Samtidigt redovisar Nilsson och 

Petrén (2011:39) siffror där var tredje förälder till ett barn med rörelsehinder upplever att 

skolan inte erbjuder det särskilda stöd som eleven är i behov av och endast hälften av 

föräldrarna är nöjda med skolans insatser.  

   

Jag har sedan år 2002 ingått i en kommungemensam resursgrupp för rörelsehindrade elever. 

I min yrkesroll har jag mött flera elever med Cerebral pares (vidare förkortat CP) och tycker 

mig se mönster i deras svårigheter, vilka jag skulle vilja fördjupa min förståelse för och 

kunskaper om.  

 

Det ämne för examensarbete jag har valt är: 

Pedagogiska och didaktiska framgångsfaktorer och konsekvenser för arbetet 

med elever som har en CP-skada. 
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Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka framgångsfaktorer och svårigheter ur didaktiska, 

pedagogiska och sociala perspektiv i en skolkontext, vilka kan vara förknippade med Cerebral 

pares. Jag vill således kartlägga vilka underlättande och försvårande omständigheter som kan 

uppstå, samt om det finns lämpliga strategier som kompenserar och underlättar för elevens 

lärandesituation. Detta har jag gjort genom en kvalitativ intervjustudie, där jag undersökte 

uppfattningar och erfarenheter hos specialpedagogisk personal med omfattande 

erfarenheter av pedagogiskt arbeta med elever som har en CP-skada.  

 

Som målgrupp att läsa mitt examensarbete avser jag i första hand lärare och annan 

skolpersonal, vilka kommer i kontakt med elever med CP-skada. Den specifika 

utbildningsgruppen gör att jag behöver explicitgöra medicinska termer, medan skolrelaterade 

termer kan vara mer implicita.  

 

Problem och frågeställning 

Jag har avgränsat mitt arbete till de pedagogiska och sociala svårigheter som kan uppstå som 

följd av Cerebral pares utifrån specialpedagogiska och didaktiska perspektiv. Jag presenterar 

även en kortfattad medicinsk orientering angående eventuella fysiska och kognitiva 

konsekvenser av diagnosen.  

 

Jag har utgått från de specialpedagogiska begreppen inkludering, exkludering, 

individualisering och delaktighet samt använt mig av tankar och teorier om vägledande och 

relationell pedagogik.  Min studie fokuserar på uppfattningar om och erfarenheter av 

framgångsfaktorer, hinder och svårigheter i pedagogiskt arbete med elever med CP. 

 

De preciserade frågeställningarna är: 

• Enligt informanterna, vilka pedagogiska, didaktiska och sociala framgångsfaktorer 

finns i arbetet kring en elev med Cerebral pares? 

• Vilka erfarenheter har informanterna angående försvårande omständigheter i 

samband med undervisning av elever med Cerebral pares? 
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Litteraturgenomgång 

Fejes och Thornberg (2015:144) menar att ett viktigt medel för att säkerställa tillförlitligheten 

är att jämföra med annat tidigare publicerat material. Därför har jag i litteraturgenomgången 

bland annat granskat och använt mig av litteratur vilken berör kliniska och medicinska 

aspekter av diagnosen, men även litteratur rörande vägledande och relationell pedagogik, 

samt specialpedagogisk litteratur om frågor kring inkludering och exkludering. Diskussionen 

baseras även på litteratur om didaktisk och undervisningsmetodisk forskning.  

 

Teoretisk orientering 

På grund av de olika perspektiven delar jag upp den teoretiska orienteringen i tre delar. Först 

kommer jag att beskriva olika begrepp och teorier, relaterade till undervisning, vilka jag anser 

vara väsentliga för min undersökning utifrån syfte och frågeställningar. Vidare kommer jag att 

presentera en medicinsk orientering där jag förenklat förklarar diagnosen CP. Den tredje delen 

handlar om eventuella kognitiva svårigheter förknippade med CP. 

 

Begreppsorientering 

Jag kommer här att utveckla de begrepp och teorier vilka ligger till grund för min empiriska 

studie. Begreppen är centrala i alla skolformer men framkommer extra tydligt för en lyckad 

undervisning av CP-skadade elever genom de intervjuer jag har genomfört.  

 

Delaktighet 

I egenskap av centralt begrepp för studien är det första begreppet jag lyfter delaktighet. 

Eleven måste känna sig delaktig i sammanhanget vilket betyder att eleven äger del av 

processen och rätten att påverka samspelet. Inte bara att delta i samma rum som aktiviteten. 

En förutsättning för delaktighet är att eleven känner att hen får yttra sina tankar och idéer och 

sedan bli lyssnad på och värderad likvärdigt med andra (Sandström, Nilsson & Stier, 2014:152). 

Delaktighet kan även delas in i tre separata delar. Jag kommer vidare att diskutera sociala, 

pedagogiska och fysiska aspekter av delaktighet.  

 

Szönyi och Söderquist Dunker (2015:11ff) förklarar att delaktighet innehåller sex 

sammanflätade aspekter: tillhörighet i en gemenskap, både fysisk och psykisk, tillgänglighet 
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vilket betyder att eleven behöver ha fysisk möjlighet att vara delaktig via anpassningar av 

lokaler med mera, men också psykisk tillgänglighet i form av ett begripligt språk och material 

anpassat utifrån elevens nivå samt en trygg miljö utan exempelvis kränkningar. Den tredje 

aspekten är samhandling, när eleven känner sig delaktig i ett sammanhang där flera personer 

gör något tillsammans. Begreppet erkännande betyder att eleven blir accepterad och erkänd 

av andra som den är. Kopplat till dessa är engagemang vilket beskriver elevens känsla 

gentemot andras positiva eller negativa bemötande. Ett öppet och vänligt klimat ger ett 

positivt engagemang, medan ett slutet och kallt klimat medför negativa konsekvenser. Den 

sista aspekten är autonomi vilket betyder elevens känsla av att äga sitt deltagande och 

handlande över vilka aktiviteter och sociala sammanhang hen vill delta i.  

 

Lutz (2013:42) menar att det sociala klimatets attityder från lärare, kamrater och skolledning 

har en stark inverkan på elevens skolprestationer. Han förespråkar därför proaktiva, 

’förebyggande’, insatser vilka ska vara normerande för ett öppet klimat med värderingar 

baserade på delaktighetsbegreppet. Det motsatta förhållandet med reaktiva insatser, ’när 

behov uppstår’, kan snarare leda till utpekande, kategorisering och en stämplingseffekt av 

eleven. Lutz (2013:91) pekar dessutom på att åtgärder, insatta från början som dessutom 

gynnar fler elever, är att föredra istället för att göra specifika riktade insatser, vilka kan vara 

utpekande för eleven i behov särskilt stöd.   

 

Det finns dessutom tre olika kulturer för sociala sammanhang kopplade till delaktighet och 

elever i behov av särskilt stöd: undervisningskulturer kopplade till lektionstid, en kamratkultur 

ska vara lustfylld vid exempelvis raster och till sist en omsorgskultur präglad av stöd och 

omvårdnad. Det är dock viktigt att påpeka att dessa kulturer inverkar och går in i varandra, 

såsom exempelvis under lektionstid kan eleverna prata om annat än skolarbete vilket gynnar 

kamratkulturen men på bekostnad av undervisningskulturen, på rasten kan eleverna skjutsa 

en elev i rullstol, vilket gör det till både omvårdande och samtidigt kamratkultur (Szönyi & 

Söderquist Dunker, 2015:31f). 
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Integreras eller inkluderas? 

Begreppen Integrering och inkludering används synonymt i vissa sammanhang, men det ligger 

flera signifikanta betydelsebärande skillnader mellan begreppen. Jag kommer nu att redogöra 

för likheter och skillnader.  

 

Integrering är när barn, vilka avviker från det normativa, ska ingå i den allmänna 

skolgemenskapen. Nilholm och Göransson (2013:23) påvisar kritik mot integreringsbegreppet 

och menar att det mer rör fysisk placering av elever, samt att det ger en ”vi och dom”-

uppdelning baserat på elevernas olikheter. Det normativa klimatet förutsätter dessutom att 

det är eleven som ändrar sig för att passa in i sammanhanget. Haug (1998:18ff) visar också på 

en fara att eleven kommer efter i skolarbetet på grund av bristen på anpassning och sina 

svårigheter vilka gör att eleven inte kan hålla samma tempo likt övriga elever. Eleven blir då 

exkluderad från klassrumsmiljön genom särlösningar i form av enskild specialundervisning. 

Även om målet är att eleven ska komma tillbaka till klassundervisning menar Haug, att detta 

oftast blir en mer permanent lösning för eleven då denne sällan kommer upp i samma nivå 

eller tempo likt klassen i övrigt. Denne skulle i sådant fall behöva arbeta med dubbel hastighet 

som övriga elever, vilket är en omöjlighet då orsaken till särlösningen oftast är just elevens 

behov av ett långsammare tempo med mer repetition och förklaring. 

 

Inkludering å andra sidan utgår från ett gemenskapsorienterat skolsystem där alla är 

inkluderade. Systemet saknar dessutom segregerande och exkluderande lösningar. Mångfald 

blir därför det normativa. Det gör att fokus flyttas från att problemet ligger hos individen, som 

på grund av funktionsvariationen behöver korrigeras och anpassas, till att miljön ska förändras 

för att passa mångfalden.  

 

Begreppet inkludering kan delas upp i två delar. Den första är placeringsmässig där det mer 

rör sig om att eleven finns i klassrummet, vilket liknar integrering, medan den andra 

dimensionen är ett individorienterat perspektiv där eleven ska känna sig socialt accepterad i 

en gemenskap och nå kunskapsmålen. Kort sagt, alla elever ska känna sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Inkludering kan därför ses liktydigt med elevens rätt till sam- och 

närvaro i klassrummet och på rast, utan undantag, vilket därför ställer stora krav på 

undervisning och organisation (Nilholm, 2006:19, 31,. Nilholm, 2007:50,. Nilholm & 
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Göransson, 2013:28ff). Nilholm och Göransson (2013:28) förtydligar dock att inkluderingen 

bara är gångbar så länge eleven själv väljer att vara delaktig, vilket förklaras ovan som 

autonomisk aspekt av delaktighet. 

 

Motsatsen till både integrering och inkludering är segregering och exkludering vilket står för 

att situationen inte är tillgänglig för eleven vilket löses genom segregerande särlösningar. Det 

måste således inte vara enbart fysiskt utan även psykiskt, där exempelvis lärarens genomgång 

och instruktion inte kan förstås av eleven. Rye (2009:88) menar dessutom att en elev med 

motoriska och verbala svårigheter riskerar att exkluderas ur den sociala gemenskapen på 

grund av att respons och kommunikation inte nödvändigtvis sker utifrån det normativa, vilket 

leder till mindre positiv respons från omgivningen.  Elevsynen i ett exkluderande system leder 

till utstötning av de ”mindre värda” (Andersson & Thorsson, 2007:14).  

 

Strävan skall hela tiden vara att inom all verksamhet motverka exkludering genom proaktiva 

insatser som skapar förutsättningar verkande för mångfalden (Lutz, 2013:42ff). Ett tydligt 

exempel på motsatta förhållandet är idrottsundervisning och friluftsdagar där bland andra 

Nygrens studie (2008:10) pekar på att många barn, framförallt de med rullstol, blir 

exkluderade på grund av att aktiviteten inte är anpassad efter elevernas förutsättningar. 

Resultatet blir att eleven inte kan delta.  

 

Det finns dock andra teorier som påvisar att inkludering är ett strävansmål vilket ska uppnås 

såvida det inte finns övervägande bevis för andra sammanhang vilka är mer fördelaktiga för 

eleven (Nilholm, 2006:39). Detta har studerats på uppdrag av Rörelsehindrade Barn och 

Ungdomars riksförbund (Nilsson & Petrén, 2011:14, 17f). De visar på exempel där elevens 

skolstart på kort varsel har uppskjutits på grund av dålig planering från skola och kommun, 

vilket medfört psykisk stress och lidande för barn och föräldrar. Nilsson och Petrén visar också 

på tendenser att så att säga skjuta över det tänkta problemet till annan instans. Exempelvis 

vittnar föräldrar i studien om att de blivit ombedda av skolledningen att söka sig till särskolan 

även om eleven inte haft en intellektuell funktionsnedsättning.   

 

Samtidigt visar studien att de elever som börjat sin undervisning i mindre grupper, 

specialiserade på uppdraget att undervisa barn med rörelsehinder, har fått en smidigare 
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skolgång och större förutsättningar för lärande. Föräldrarna har i första hand inte valt särskild 

skolform för att det finns andra barn i samma situation utan på grund av kompetensen i 

undervissammanhanget. Haug (1996:22) kallar detta för segregerande integrering men menar 

samtidigt att det centrala måste vara att hitta den optimala miljön för varje enskild elevs både 

sociala- och kunskapsutveckling.  

 

Nilsson och Petréns (2011:22f) studie visar också på positiva effekterna för lärande och 

självkänsla av att ingå i ett sammanhang, anpassat utifrån de fysiska förutsättningarna 

elevernas rörelsehinder medför. Håkansson och Sundberg (2012:96ff) lyfter också fram 

fördelar med mindre klasser, där läraren generellt har lättare att leda en varierad undervisning 

för elever med särskilda behov, men visar också på faran i att dessa grupper blir för 

utvecklingsmässigt homogena då det heterogena är att föredra. Nilsson och Petrén (2011:48) 

framför dessutom att de mindre gruppernas anpassningar utifrån elevens behov och 

förutsättningar är något skolan generellt har svårigheter med på grund av läroplanens 

utformning med bland annat högt ställda mål. Det måste dock framföras att denna kompetens 

och anpassning av miljö och undervisning, som påpekats ovan, mer är en organisatorisk fråga 

som ska vara möjlig att lösa på alla skolor. Haugs (1998:56) slutsats är även den att fokus 

måste vara att förbättra undervisningen och kompetensen hos lärarna för att kunna möta alla 

elever.  

 

Individualisering  

Individualisering innebär att anpassa undervisningen efter elevernas intresse, behov och 

förutsättningar. Lutz (2013:29) menar att individualisering medför goda effekter om 

personalen anpassar verksamheten utifrån den kunskap de har om eleverna. Haugs (1998:37) 

definition är att alla elever ska, på individuell basis, få sådana villkor att de kan prestera mesta 

möjliga och nå så långt deras förmågor tillåter, men inom den kollektiva gemenskapen. Därför 

är individualisering en förutsättning för inkludering.  

 

Individualiseringen kan vara av olika slag såsom anpassningar i studiemiljö, innehåll, mängd 

stoff, nivå, metodik och didaktik, tempo, individuellt ansvar över lärandet och viktigast 

värderingar, där inställningen skall vara att sträva efter att anpassa efter elevens individuella 

behov (Vinterek, 2006:10ff). Vinterek påpekar också att individualiseringen också kan 
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medföra negativa effekter såsom ljudliga och rörigare klassrum där eleverna planerar och 

arbetar självständigt, vilket många elever, framförallt elever med perceptuella svårigheter och 

uppmärksamhetssvårigheter, inte klarar av. Haug (1998:39) hävdar att denna typ av 

undervisning i kombination med dagens höga kunskapskrav på så sätt kan klassas som 

segregerande.   

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Nygren (2008:7ff) genomförde en studie om elever med en CP-skadas skolsituation. Han kom 

fram till att nästan alla elever som deltog i studien visade intresse och ambitiöst 

förhållningssätt till skolarbetet men att det fanns en stor spännvidd mellan elevernas kognitiva 

förmågor och behov av anpassningar. Väsentligt är då den bakomliggande tanken och 

värdegrunden och vilket synsätt på ”en skola för alla” som dominerar, samt hur skolan väljer 

att se på elevens behov. Därav kommer jag nu att presentera tre olika synsätt på särskilda 

anpassningar knutna till specialpedagogik.  

 

Nilholm (2007:23) menar att det är ett specialpedagogiskt dilemma att hitta en balansgång 

mellan att alla elever ska ges en likvärdig utbildning och samtidigt anpassa undervisningen 

utifrån elevens behov och förutsättningar. Det finns då tre grundläggande perspektiv på 

specialinriktade insatser, kompensatoriskt, kritiskt och dilemmaperspektiv. 

 

Det kompensatoriska perspektivet bygger på normativitet. När eleven avviker från det 

normativa gör det att problemet ligger hos eleven, likt integreringsteorin. Det gäller således 

att identifiera elevens svårigheter för att sedan kunna, med hjälpmedel och andra åtgärder, 

kompensera elevens brister och svagheter (Sandström, Nilsson & Stier, 2014:59). Nilholm 

(2006:17) menar att särskilda behov genom det kompensatoriska perspektivet ses som 

individuella egenskaper vilka ska kartläggas och kategoriseras utifrån vetenskaplig disciplin. 

Stödet ska sedan ges individuellt snarare än inkluderat i en gemenskap.  

Som motsats presenteras det kritiska perspektivet, vilket istället fokuserar på undervisningens 

tillkortakommanden att nå alla elever. Problemet ligger alltså på organisatorisk nivå och 

elevernas olikheter är ett faktum undervisningen ska anpassas efter. Enligt Nilholm (2007:39) 

ska skolan vara, utifrån demokratiska värderingar, en grogrund för goda samhällsmedborgare 
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där mångfald och olikheter är en resurs som ska tillvaratas. Stödet skall vara anpassat så att 

alla känner delaktighet (Nilholm, 2006:17).  

 

Det tredje perspektivet kallas dilemmaperspektivet. Det bygger på spänningen mellan att 

eleverna ska ges lika kunskaper och färdigheter samtidigt som eleverna har olika 

förutsättningar att ta till sig innehållet. Spänningen blir således mellan det kollektiva 

gemensamma och de enskilda elevernas olikheter. Dilemmaperspektivet hämtar delar ifrån 

de två tidigare redovisade perspektiven, men kritiserar dem samtidigt då det menas att dessa 

lägger för mycket fokus på antingen/eller och att perspektiven utger sig för att kunna lösa de 

problem det moderna utbildningssystemet har för att hantera olikheter. Enligt 

dilemmaperspektivet finns det inga enkla lösningar. I stället fokuseras de sociala sammanhang 

där problemen identifieras och hanteras genom frågorna ”Vem bestämmer vad som ska gälla 

och vara lämpligt?” och ”Vad får detta för konsekvenser?”. Det centrala blir således inte att 

välja den rätta modellen utan i att undersöka hur dessa modeller fungerar i praktiken 

(Nilholm, 2007:62ff, 58). 

 

Relationell och vägledande pedagogik 

Under mitt sökande efter relevant litteratur, då främst av metodisk och didaktisk litteratur, 

har jag kommit fram till att relationer mellan elever och personal är en av de stora 

nyckelframgångarna. Författarna har beskrivit metoder liknande den relationella 

pedagogiken. Rye (2009:122) hävdar exempelvis att hög kvalitet på interaktionen är en 

förutsättning för optimal utveckling. Det gör att jag kort kommer att sammanfatta tankarna 

bakom teorin om den relationella pedagogiken.  

 

Bergquist (2003:29) påpekar att många elever med fysiska funktionsnedsättningar har lågt 

förtroende för vuxenvärlden till följd av smärtsamma sjukbesök, separation från föräldrar i 

samband med sjukhusvistelser, med mera. Barnets perceptuella svårigheter kan dessutom 

leda till att barnet tolkar omgivningen på ett sådant sätt att missuppfattningar ofta uppstår. 

Därför är arbetet med relationen till eleven av stor betydelse och Håkansson och Sundberg 

(2012:178) hävdar att lärarens relationella kompetens är bland de viktigaste aspekterna för 

att lyckas. 
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Aspelin (2013:7, 13f) förklarar att relationell pedagogik intresserar sig för vad som händer 

mellan människor och kan sägas vara liktydigt med de aktiviteter vi deltar i på ett socialt plan 

i skolan. Det förutsätter ett personligt interpersonellt och oförutsägbart möte vilket inte kan 

planeras eller tas för givet. Han förklarar vidare att det finns tre olika dimensioner: 

pedagogiska relationer, pedagogiska processer och den pedagogiska kontexten. I den 

pedagogiska situationen ses relationen mellan elev-lärare centralt medan kontexten består av 

lärare-grupp, elev-elev och elev-grupp. Samtidigt blir mötet påverkat av omgivningen och 

omständigheter runtomkring.  

 

Två nyckelbegrepp inom relationell pedagogik är samverkan och samvaro. Samverkan står för 

det pedagogiska tillvägagångssättet genom hantering och påverkan av elever, alltså den 

process som sker mellan individerna vilken är en mer eller mindre målmedveten och 

konstruerad aktivitet. Samvaro å andra sidan är skeendet i det personliga ömsesidiga mötet 

mellan individer vilket kännetecknas av oförutsägbarhet och avsaknad av strukturerad 

interaktion. Läraren är här helt närvarande och delaktig utan att styra skeendet. Poängen med 

relationell pedagogik är att individerna framträder i egenskap av unika subjekt i samvaro 

(Aspelin, 2013:19ff., Aspelin & Persson, 2011:13). 

 

Undervisningen sker i mellanrummet mellan deltagarna, där både lärare och elev identifierar 

och bekräftar varandras roller och utväxlar mening. Relationen har en stor betydelse för att 

stimulera elevens deltagande och främja läroprocessen (Aspelin & Persson, 2011:9ff). Aspelin 

och Persson poängterar att ”allt meningsskapande sker i och genom en relationell process i 

vilket flera parter är inbegripna där de inte kan separeras från varandra utan att man 

attraherar och förenklar skeendet” (Aspelin & Persson, 2011:68). Undervisningen sker således 

i ett flöde, där vi agerar i ett förhållande till verkliga eller föreställda andra deltagare.  

  

Den didaktiska kärnan är hur läraren verkar för och relaterar sig själv i relationen så att eleven 

ges största möjlighet att förhålla sig till omvärlden och hur läraren skapar förtroendefulla 

relationer med eleverna. Här kommer även lärarens professionella relationskompetens in, 

vilken utvecklas i och med utbildning och erfarenhet. Relationskompetens rör således lärarens 

skicklighet att tolka innebörder i elevernas handlingar och yttranden och sedan respondera 

på ett sådant sätt som för eleven framåt. Lärarens bemötande är beroende av dennes förmåga 
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att leva sig in i andras tankar, känslor och avsikter baserade på respekt, tolerans och ett 

genuint intresse för eleverna och deras skilda förutsättningar och individuella lärstilar. 

Relationskompetensen visar sig i hur läraren stöttar, aktiverar, motiverar och hanterar 

konflikter samt främjar effektiva kommunikationsmönster mellan eleverna, vilket Aspelin 

menar spelar en avgörande roll för undervisningen och relationen till eleverna. Den 

kompetenta läraren kliver in i en relation och bekräftar eleven här och nu men ger samtidigt 

eleven utrymme för förändring. Enligt Aspelin är det snarare en fråga om att samexistera med 

eleverna, än att arbeta med relationer mellan dem (Aspelin, 2015:9).   

 

Nära kopplat till relationell pedagogik är vägledande pedagogik där begreppen mediering och 

scaffolding är av stor vikt, vilket även har framkommit som viktiga medel i den litteratur jag 

har granskat.  

 

Mediering står för att vuxna ska fungera som förebilder för barn och unga. Rye (2009:40) 

menar att mediering handlar om att den vuxna justerar sitt beteende så att eleven ska dra 

nytta av det. Den vuxne tolkar och förklarar hur denne tänker och löser problem på ett sådant 

sätt att eleven förstår utifrån elevens egna behov, intressen och kapacitet. Den vuxne tar på 

så sätt en aktiv roll i förmedlingen för att elevens erfarenheter ska bli berikade efter elevens 

förutsättningar. Detta sker, enligt Vygoskij (i Lundgren, Säljö och Liberg, 2012:187f), genom 

språkliga, ’kommunikation genom tecken, symboler, bokstäver, siffror och ord’, men även 

materiella redskap, så kallade artefakter, för att överföra praktiskt orienterad kunskap. Hoel 

(2001:95) förtydligar dessutom att det inte nödvändigtvis måste vara läraren som medierar 

utan den signifikanta andra kan bestå utav exempelvis andra elever.  

 

Scaffolding handlar om hur mycket stöd eleven skall få. Inledningsvis behövs mycket stöd för 

att sedan avta och till sist i princip upphöra helt i och med att eleven behärskar momentet. 

Eleven får på så sätt en positiv känsla av att klara sig själv. Detta begrepp är nära kopplat till 

Vygotskijs begrepp ”proximal utvecklingszon”, det vill säga den kunskap vilken ligger precis 

utanför elevens kunskapsområde, närmare bestämt, den kunskap som eleven strävar efter att 

besitta (Lundgren, Säljö och Liberg, 2012:194., Håkansson & Sundberg, 2012:59). Rose och 

Martin (2013:28) menar att det ofta är effektivare att träna på ett moment med hög stöttning 

än att sänka krav och nivå. Fördjupa istället elevens förtrogenhet genom att upprepa och 
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repetera med dacapoövningar, ’liknande övningar som tränar samma förmåga men ej är 

identiska’, samtidigt som stödet succesivt dras tillbaka i och med eleven blir mer säker i 

momentet.  

 

En viktig poäng är att stödja eleven på ett sådant sätt att stöd och undervisning utgår från 

dennes egna initiativförmåga. Hundeide (2001:78, 97) trycker också på att elevens egen 

aktivitet och självkontroll är av stor vikt för självförtroendet. Hundeide menar att en 

förutsättning är att utgå ifrån elevens styrkor, ett så kallat resursorienterat arbetssätt. 

Cirkelmodellen och strukturerade textsamtal är exempel på modeller med syfte att öka 

elevens kunskap och möjlighet att själv producera text. Läraren medierar med stort initialt 

stöd samtidigt som eleverna är involverade och aktivt medverkar i processen. Cirkelmodellen 

bygger på fyra steg där eleverna tillsammans med läraren bryter ned en textstruktur och 

genom detaljerad läsning och strukturerade textsamtal lär sig struktur för att sedan skriva 

gemensamt och avslutningsvis producera eget material (Gibbon, 2009:125ff., Rose & Martin, 

2013:153ff).  

 

 ESSENCE 

2010 lanserade Gillberg (2013) begreppet ESSENCE ’Early Symptomatic Syndromes Eliciting 

Neurodevelopmental Clinical Examinations’, vilket fungerar som ett paraplybegrepp för 

flertalet olika sammanlänkade neurologiska funktionsnedsättningar. Kärnan i ESSENCE är att 

det är svårt att ställa enbart en diagnos hos barnet. Enligt Gillberg (2012) är det under en halv 

procent av befolkningen där det går att diagnostisera endast en diagnos. Istället är det snarare 

en kombination av flera olika diagnoser, så kallad komorbiditet, med både genetiska, kliniska 

och miljörelaterade symptom som kan urskiljas tidigt i barnets liv.  

 

CP är en neurologisk klinisk skada där individen kan ha sociala, kognitiva och 

inlärningsproblematiska drag liknande språkstörning, developmented coordination disorder 

’motoriska svårigheter vilka inte är kopplade till CP-skada’, dyslexi, ADHD ’Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder’ och autismspektrumtillstånd. Påhlman (2016), menar att drag 

av ADHD och autismspektrumtillstånd är vanliga komorbiditeter vid CP. Enligt Westbom 

(2013) är en annan vanlig tilläggsnedsättning intellektuell funktionsnedsättning, cirka 1/3 av 
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barnen med CP, och vidare har cirka 1/3 epilepsi. Det gör att olika kompetenser och 

professioner måste samverka runt barnets samlade problembild.  

 

Gillberg (2012) menar att det vanligtvis är en separat aktör vilken bara utreder en del, men att 

barnet istället behöver flera aktörers samlade kompetens på grund av en komplex 

problembild. Han förespråkar dessutom ett psykoeducationalt förhållningssätt, vilket innebär 

att personerna närmst barnet, det vill säga hem, förskola och skola, tidigt får information om 

barnets samlade problembild med svårigheter och styrkor för att kunna anpassa omgivningen 

för att lindra fortsatta problem. Gillberg påpekar också att flera diagnoser är viktiga, inte i 

första hand för barnet, utan för att kunna identifiera, referera och prata om problem på ett 

konstruktivt sätt, vilket underlättar för barnet att bli förstått och få rätt hjälp.  

  

Kommunikation och språklig förståelse 

Vygotskij menade att språket är ett redskap för tänkande och problemlösning (i Hoel, 

2001:74). Barn med CP har många gånger en nedsatt kommunikativ funktion på grund av ökad 

muskeltonus i svalj och mun. Det resulterar ofta i att den språkliga utvecklingen blir försenad 

och barnet utvecklar en språkstörning. Interaktionen med omgivningen är beroende av språk 

och präglas av ett ömsesidigt och dialogiskt förhållningssätt (Asmervik, Ogden & Rygvold, 

2001:198). Språket är dessutom vårt viktigaste hjälpmedel för reflektioner och tankar (Hoel, 

2001:17). Elevens lust att uttrycka sig är beroende av omgivningens respons. Möts eleven av 

intresse, uppmuntran och respekt ökar hens nyfikenhet och motivation. Eleven måste därför 

få tid att formulera sig medan läraren visar tålamod samt att vara en effektiv lyssnare (Taube, 

2013:117). Aspman menar dessutom att ”det som stimulerar och utvecklar 

kommunikationsförmågan, stimulerar och utvecklar också begåvningen, sinnena och 

motoriken” (Aspman, 2010:45).  

 

Schemateorin, beskriven av bland andra Gibbons (2010:113, 121), handlar om att våra tidigare 

erfarenheter utgör scheman i minnessystemet. Olika scheman aktiveras och hjälper oss att 

tolka och minnas nya erfarenheter. Scheman hjälper eleven i lärprocessen genom att öka 

elevens förväntningar och förförståelse om vad som kommer att hända. Om ett relevant 

schema saknas tvingas vi att bygga upp ett nytt schema och utan schema blir ny kunskap 

meningslös och irrelevant. Nya scheman byggs genom explicit progressiv undervisning av 
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begrepp och textgenrer. De scheman vi bygger hjälper eleven att aktivera förförståelse, dra 

slutsatser och fylla ut luckor, skapa hypoteser och underlätta i sociala sammanhang. Att träna 

elevens förmåga att bearbeta och samtala om olika genrer gör att det skapas en 

genremedvetenhet. Det innebär att eleven får utvecklad och utvidgad repertoar, ordförråd, 

redskap för tänkande och lärande såväl som läs och skrivförmåga (Hoel, 2001:46ff, 59f). 

Genrepedagogikens huvudsyfte är att eleverna ska få redskap att klassificera texter i olika 

genrer för att förstå hur den är sammansatt och på så sätt lättare kunna tolka och producera 

egna texter.  

 

Gibbons (2009:79ff) menar också att en väg att öka förförståelsen är att undervisa i 

ämnesrelaterat språk, där varje ämne har en viss typ av ord och begrepp som används 

frekvent. Genom att lära eleven använda ett ämnesspråk i sin autentiska kontext skapas 

mening, sammanhang, språklig medvetenhet och kognitiv förmåga att mer exakt och koncist 

uttrycka komplexa tankar. För att kunskapen skall bli meningsfull måste nya kunskaper byggas 

på tidigare egen erfarenhet och kunskap då reproduktion av andras arbete inte ger någon 

kognitiv kvalité. Genom kunskap om genrer och ämnesspråk lär sig eleven att variera sitt språk 

efter sammanhanget.  

 

Kullberg (2004:51ff) pekar dessutom på vikten av att eleven behöver lyfta kunskapen till 

metanivå för att utvecklas. Metakunskaper handlar om att eleven ska kunna formulera hur 

hen resonerar, talar och tänker. Det hjälper eleven att utvärdera och vid behov omforma 

formuleringar, tillvägagångssätt och välja relevanta strategier och metoder. Barn med konkret 

tänkande och exekutiva svårigheter har svårt att formulera det abstrakta tänkandet. De 

behöver istället tränas i att göra och sedan samtala om vad de gör för att därefter förstå vad 

de gör. Då först blir processen en abstrakt handling. Träningen resulterar också i att eleven 

inte behöver utföra alla steg i fortsatta uppgifter, utan kan utvärdera och dra nytta av tidigare 

lärdom/scheman. Kognitionen automatiseras genom repetition och dacapo-övningar vilka 

leder till att eleven lättare och snabbare aktiverar de relevanta scheman vilka underlättar den 

aktuella processen. Kullberg menar att ett konkret tänkande barn kan behöva leka in 

kunskapen tillsammans med den vuxne, vilken deltar aktivt och styr lekprocessen. Kunskap 

medieras genom en språkbaserad aktivitet där barnet imiterar och repeterar mönster som 
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den vuxne förstärker. Viktigt för barnets självkänsla är att barnet är delägare i processen och 

kan flytta över egna känslor och reaktioner i ett konkret föremål i en skapad situation.  

 

Medicinsk orientering 

Cerebral Pares (förkortat till CP) betyder ’förlamning genom hjärnskada’ och är den vanligaste 

orsaken till rörelsehinder. Av 1000 barn som föds i Sverige får ungefär två barn en CP-skada. 

Man skulle kunna tro att andelen CP-skadade skulle minska i takt med medicinska 

landvinningar men så är det inte. Det är lika många barn nu som tidigare som föds med CP. 

Dock kunde man se en svag minskning under 1960-talet, cirka 1,4/1000 vilket berodde på ny 

forskning och rutiner kring för tidigt födda barn (Sanner, 1992:61ff). Vidare har Sjukvården 

blivit ännu bättre på att rädda för tidigt födda och även barn vilka föds vid svåra förlossningar 

vilket gör att andelen barn med CP återigen är ca 2/1000. Det finns inte ett direkt samband 

mellan prematur och den specifika diagnosen CP, men på grund av barnets omognad i hjärnan 

vid för tidig födsel är liknande hjärnskador vanliga komplikationer. De barn som ändå 

diagnosticeras CP idag, har genom bättre sjukvård lindrigare funktionsnedsättningar än 

tidigare (Dammert, 2013:107., 1177.se). 

 

Skadan uppkommer under fosterstadiet, i samband med födseln eller inom de två första 

levnadsåren genom fysiskt trauma/syrebrist i hjärnan, dock när hjärnan fortfarande har 

plasticitet och till viss del kan reparera skadan genom att omstrukturera nervceller. CP uppstår 

således i den omogna hjärnan på grund av missbildning, infektion eller störningar i 

blodtillförseln till hjärnan (Lagerkvist & Lindgren, 2012:34f, 173ff).  

 

Hjärnan är uppdelad i olika delar. Delarna består av höger och vänster hemisfär, ’hjärnhalva’, 

vilka i sin tur är indelad i olika lober, samt lillhjärnan, hjärnbarken och hjärnstammen. Vilka 

och hur stora svårigheter barnet uppvisar, både motoriskt och kognitivt beror på vilka delar 

av hjärnan som har skadats. De olika funktionerna är således lokaliserade i olika delar av 

hjärnan och de olika hemisfärerna (bl.a. Nyman & Bartfai, 2014:23ff).  

 

Skadan kan drabba ena eller båda hemisfärerna, bryggan mellan, eller lillhjärnan och ger på 

grund av placering och utbredning varierande symptombilder och fysiska svårigheter, dock är 

alltid motoriken påverkad. Värt att poängtera är att CP aldrig är en progressiv skada utan 
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räknas som en engångsskada. Dock kan symptomen variera med tid och omständigheter 

(Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001:274).  

 

De motoriska svårigheterna består i att hjärnan antingen skickar för mycket eller för lite 

signaler till musklerna, vilket resulterar i svårigheter med hållning och motorik. Beroende på 

skadans läge och omfattning klassificeras symptomen genom dyskinesier ’försämrad central 

styrning av musklerna’, muskelkoordination, försämrade reflexer, hyperkinesi ’spasticitet’, 

dystoni ’försämrad muskelspänning’ och försämrad kontroll av kraft och precision i alla yttre 

extremiteter, alternativt ena kroppshalvan samt mun och svaljmuskulatur. Svårigheterna visar 

sig dessutom i funktioner som styr koordination och rörelser, vilka blir okontrollerade på 

grund av de motoriska svårigheterna. Eleven har troligtvis också svårt med anticipatoriska 

rörelser vars uppgift bland annat är att hjälpa till att hålla jämvikt och balans vid förflyttning 

(Lagerkvist & Lindgren, 2012:33., Sanner, 1992:61ff).  

 

Kategorisering 

Skadorna delas in i tre huvudgrupper. De flesta som diagnostiseras CP hamnar inom någon av 

följande grupper men det förekommer även varianter med en blandning av olika symptom ur 

grupperna (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001:274). 

 

Spastisk CP drabbar cirka 70% (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001:274). Det innebär att 

individen har en förhöjd muskelspänning och strama muskler i delar av eller i hela kroppen, 

vilket leder till långsamma svårkontrollerade rörelser. Beroende på skadans omfattning 

benämns den olika. Unilateral spastisk CP/ hemipares, ’skadan sitter enbart i ena hjärnhalvan 

vilket ger att motsatta kroppshalvan är spastisk’. Bilateral spastisk CP innebär att hela kroppen 

är påverkad. Styrkan i hals och rygg är nedsatt hos barn med bilateral spastisk CP. Armar 

respektive ben kan vara mer eller mindre påverkade, vilket då delas in i diapares, ’armar eller 

ben’ samt tetrapares, ’lika genom hela kroppen’ (Lagerkvist & Lindgren, 2012:193ff).  

 

Dyskinetisk CP, utgör cirka 20% (Asmervik, Ogden & Rygvold. 2001:274), ger tonusväxlingar 

och gör att individen har svårt att kontrollera musklernas spänning, vilket ger ofrivilliga och 

skruvande rörelser i armar och ben. De ofrivilliga rörelserna kan påverka alla skelettmuskler 

inklusive ansiktsmimik och musklerna som styr mun, tunga och svalg. 
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Ataktisk CP, resterande 10% (Asmervik, Ogden & Rygvold. 2001:275), ger svårigheter att styra 

rörelserna och dess kraft på grund av skada på lillhjärnan (Lagerkvist & Lindgren, 2012:200). 

Individen har ofta mycket nedsatt muskelspänning och får svårt att samordna rörelserna, 

oftast ett skakigt ryckigt rörelsemönster, samt att det huvudsakliga problemet är svårigheter 

med balansen. Dessa barn lär sig sent att gå. 

 

Gruppen kallad hemiplegi, skiljer sig från övriga CP-diagnoser då det endast är ena hjärnhalvan 

som är skadad vilket gör att motsatta kroppshalvan blir påverkad. Om exempelvis den vänstra 

hjärnhalvan skadats blir högra kroppssidan spastisk med ökat muskeltonus. Dessa barn går 

ofta på tå med den spastiska foten och den spastiska handen blir hjälphand. Skillnaden finns 

även i den kognitiva förmågan då de olika hjärnhalvorna har olika centra och funktioner. 

Beroende på var skadan är belägen samt dess omfattning, är olika centra i hjärnan påverkade. 

Exempelvis sitter det visuospatiala arbetsminnet i den vänstra hjärnhalvan vilket medför att 

en skada i det området ger barnet svårigheter att processa synintryck, medan skador i den 

högra hemisfären kan påverka uppmärksamhetsfunktioner (Nyman & Bartfai, 2014:70). 

 

Svårigheter förknippade med Cerebral pares 

Förutom motoriska svårigheter medför en CP-skada ofta synskada samt perceptoriska och 

kommunikativa svårigheter då CP-skadans motoriska nedsättning även påverkar muskulatur 

vilken styr talapparat och ögonrörelser. Bland de kognitiva svårigheterna finns 

koncentrationssvårigheter, exekutiva svårigheter att strukturera, planera, genomföra, 

överblicka och slutföra uppgifter samt svårigheter med när-, arbets- samt långtidsminne. En 

CP-skada är ibland kombinerat, men inte nödvändigt, med utvecklingsstörning (Axlund, 2014., 

Lauruschkus, Olofsson & Traneflykt, 2009:6f).  Rye (2009:81) poängterar att även om eleven 

har en dysfunktion vilken försvårar lärandet, är detta inte liktydigt med att eleven faktiskt inte 

har förmågan att lära. Eller som Carlsson Kendall (2015:26) uttrycker det ”hjärnan möjliggör 

inlärning av nya kunskaper och färdigheter, men sätter också gränser för vad, hur mycket och 

hur fort”.  

 

Diagnosen beskriver aspekter av elevens förutsättningar, men ger ingen bild av den specifika 

elevens behov och svårigheter. Det resulterar i att det är viktigt att kartlägga elevens förmågor 
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och svårigheter, samtidigt måste faktorer som miljö och arv vägas in i bedömningen. Jag 

kommer vidare att kort presentera olika vanliga svårigheter samt vad dessa kan ge för 

konsekvenser för elevens lärandesituation.  

 

Stora svårigheter, som vi skolpersonal bör bemöta, rör elevens minne och 

framplockningsförmåga. Många elever har svårigheter med korttids- och arbetsminne vilket 

gör att de har svårt att svara på frågor, fortsätta med en sedan tidigare påbörjad uppgift, 

återberätta, sammanfatta och svårt med matematisk problemlösning, där uppgiften ofta ska 

lösas genom flera led. Framplockningsförmågan möjliggör att ta fram lagrad kunskap. Elever 

med framplockningssvårigheter kan ett moment sedan tidigare, men kan inte ta fram 

kunskapen snabbt, utan kräver en omställningstid och förutsättningar som aktiverar inlärd 

kunskap. Dessa två delar skapar för många elever stora inlärningsproblem (Eklund & 

Kristiansen, 2009:37f).  

 

Elever med CP har ofta uppmärksamhetssvårigheter vilket resulterar i att eleven har svårt att 

selektivt kunna engagera sig i en uppgift. Ett barn med CP kan ha svårigheter att hämma 

impulser samt kunna rikta uppmärksamheten för att se olika aspekter och helheter för att 

sedan återgå till detaljnivå, eller omvänt, att utifrån detaljer se sammanhanget, vilket kallas 

central koherens (Carlsson Kendall, 2015:83). En elev med dessa svårigheter har exempelvis 

svårt att överblicka en uppgift, välja lämplig strategi för lösning, främst i uppgifter som kräver 

planering och strukturering såsom i problemlösning inom matematik. Liknande kan uppstå i 

moment där eleven skall fokusera på en whiteboard vid genomgång för att sedan flytta fokus 

till det egna anteckningsblocket och samtidigt lyssna på lärarens kommentarer. Det kan 

medföra att eleven ofta upplever misslyckande. Har eleven dessutom svårigheter med 

perseveration, ’att fastna i tankegångar utan att kunna komma vidare’, kan det i många fall 

vara näst intill omöjligt att utföra uppgifter (Eklund & Kristiansen, 2009:29f, 36). 

 

En elev med skador i frontalloben har sannolikt också svårigheter med exekutiva funktioner 

vilka handlar om att planera, fokusera, organisera och välja strategier för att utföra aktiviteter 

vilket också kräver koordination mellan kognitiva processer. Att lyssna och ta in instruktioner, 

läsa och skriva är komplexa processer vilka kräver planering, att man tolkar, antecknar, 

bearbetar och löser en uppgift för att sedan slutföra den i en redovisning. Sådana processer 
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innebär att eleven ska klara av många samtidiga och motstridiga krav, vilket kräver att flera 

exekutiva processer aktiveras (Nyman & Bartfai, 2014:30., Carlsson Kendall, 2015:25., Eklund 

& Kristiansen, 2009:35., Hoel, 2001:55). 

 

Perception är hur vi uppfattar omvärlden genom syn, hörsel, känsel, smak och lukt samt att 

tolka och samordna sinnesintryck. Som nämnts tidigare kan barnet ha olika perceptuella 

svårigheter beroende på var skadan är lokaliserad i hjärnan. Teveborg (2001:82) påpekar även 

att på grund av brist av erfarenheter som kommer genom lek med andra får barnet ofta 

bristande perceptionsuppfattning. Inlärningssvårigheter beror många gånger på störningar i 

elevens perceptuella funktioner. Den väsentliga delen av undervisningsmaterialet ska eleven 

ta in genom något av våra sinnen och största delen genom synen. Med en försämrad 

visuospatial förmåga, vilket rör förmågan att visuellt kunna identifiera former och konturer 

vilka sedan tolkas och sätts in i en rumslig kontext i förhållande till omgivningen, kan 

omvärlden upplevas fragmentarisk och utan sammanhang. Nedsättningen kan bland annat ge 

svårigheter med kropps- och rumsuppfattning och att tolka visuella eller auditiva 

instruktioner. Inlärningsproblematiken kan också bero på svårigheter med auditiv perception, 

vilket medför språkliga svårigheter och att processa hörd information (Asmervik, Ogden & 

Rygvold, 2001:130ff). 

 

Elevers kognitiva svårigheter kan medföra generella svårigheter att processa abstrakt och 

teoretisk information såsom bokstäver, siffror, tid, inre visualisering och att tänka i flera led 

(Carlsson Kendall, 2015:109). Ett annat vanligt förekommande pedagogiskt dilemma beror på 

att eleven behöver lång processtid för bearbetning av information. Hjärnan kan på grund av 

skadan vara långsammare än hos icke hjärnskadade elever. Konsekvensen blir att skolarbetet 

tar längre tid och att eleven lätt kommer efter, vilket inte behöver bero på att eleven saknar 

kunskapen utan på att tempot är för högt (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001:132ff). 

 

En ytterligare generell svårighet är tidsuppfattningen, vilket påverkar de exekutiva 

funktionerna att planera och organisera arbetet. Enligt Lagerkvist och Lindgren (2012:) bör 

träningen bestå av att eleven ska få förståelse för tid genom att jämföra nya händelser mot 

olika kända intervall, till exempel hur lång tid det tar att åka hem, gå till något känt mål, någon 

vanlig aktivitet, med mera. Samtidigt kommer med stor sannolikhet kompensatoriska 
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hjälpmedel att behövas. Eklund och Kristiansen (2009:28f) menar att tidsuppfattning är svårt 

att lära in och att undervisningen istället ska bestå av olika kompensatoriska redskap. 

Exempelvis är skoldagens struktur och tydliga schema, eventuellt med bildstöd, avgörande för 

om eleven ska få ordning i vardagen. 

 

Enligt Teveborg (2001:81) kan rörelsehindret leda till svårigheter med den sociala samvaron 

på grund av till exempel kommunikationssvårigheter. CP-skadan kan även påverka individens 

jag, identitet och kroppsuppfattning, vilket kan bero på svårigheter att själv förflytta sig eller 

lägeskorregering. Tonårstiden kan normalt innebära en turbulent tid. För barnet med en CP-

skada kan det bli ännu svårare. Då barnet är i en beroendeställning har det svårt med den 

normala frigörelseprocessen. Det kan även leda till att föräldern får svårare att släppa taget 

om sitt barn, vilket lätt gör föräldern överbeskyddande (Rye. 2009:59ff., Teveborg. 2001:79ff). 

 

Den som inte klarar av sådant andra klarar exkluderas lätt ur klassgemenskap och samhället 

vilket utvecklar en negativ självbild. Exempelvis kan Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (SFS1993:387) nämnas. Den är en rättighetslag vilket innebär att brukaren 

själv måste känna till vilket stöd hen kan få, det underlättas givetvis av läsförmåga och att 

kunna formulera sig i skrift (Reichenberg & Lundberg, 2011:140). Taube (2013:43ff) menar 

dessutom att en svag läsare utvecklar låg självbild, vilket resulterar i undvikande av situationer 

där risken att utsättas för misslyckande uppträder. Elevens fokus flyttas från uppgiften till 

misslyckandet. Att uppleva misslyckanden i situationer, som eleven förväntas klara av, skapar 

stress och låg självkänsla. Negativ självbild blir en ond spiral som påverkar elevens förmåga 

att använda relevanta strategier och resulterar i ökade svårigheter. Misslyckandet leder då till 

kraftigt försämrade resultat i framtida uppgifter på grund av låg förväntning på sig själv. Taube 

(2014:104ff, 131ff) hävdar att för elever med låg självbild räcker det inte med ökad 

färdighetsträning utan eleven måste uppmuntras och konkret visas att hen kan lyckas. En elev 

som upplever upprepade misslyckanden vill dessutom oftast inte utsätta sig för nya 

situationer, vilka skapar osäkerhet, utan gör helst sådant de redan kan. Det är enklare att 

förhindra en ond cirkel genom proaktivt arbete än att motverka en befintlig. Eleven måste 

känna att den kan lyckas genom rätt anpassade uppgifter och innehåll i texter som ligger inom 

eller nära elevens världsbild, den proximala utvecklingszonen. Dessutom behöver elevens syn 

på framgång och misslyckande ändras ifrån egen negativt laddad oförmåga till insikten om 
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felaktigt använd strategi eller att hen inte ansträngt sig tillräckligt. Rose och Martin (2013:19) 

menar också att barn med svårigheter får för lite beröm vilket också leder till ovilja att 

fortsätta, med tanken att inte bli utsatt för negativ kritik.  

 

Många av dessa svårigheter innebär problem för eleven både på fritiden men framförallt 

under skoldagen. De kognitiva funktionerna är ofta begränsade. Vilket gör att barnet kan ha 

svårigheter med att tolka, ta initiativ, planera och utföra uppgifter. Enligt skollagen (SFS 

2010:800 3 kap 9§) är skolan skyldig att anpassa undervisningen efter enskild elevs behov i 

varje skolsituation. Problematiken kan dock skilja sig mellan situationer och omständigheter, 

såsom exempelvis dagsform, variation mellan olika skolämnen, tid på dagen, längd på lektion 

och raster, vilket gör att lärare och övrig skolpersonal måste kartlägga problematiken för att 

kunna kompensera och/eller anpassa för att eleven ska kunna arbeta i sin egen takt och så 

självständigt som möjligt. Detta kan ske i samarbete med Landstingets Barn och 

Ungdomshabilitering (fortsättningsvis förkortat BuH) och kommun för att hitta rätt tekniska 

hjälpmedel och läromedel. Ansvaret ligger dock hos skolans huvudman att ansvara för att 

bygga upp kompetens, beredskap och resurser så att eleverna får det stöd de har rätt till enligt 

skollagen (Hildén, 2014:40). 
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Empirisk studie och metod 

Jag har genomfört en tematisk innehållsanalys baserad på en kvalitativ intervjustudie med sex 

pedagoger vilka är verksamma inom specialundervisning alternativt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten eller Barn- och Ungdomshabiliteringen. Jag har således studerat den 

uppsättning av uppfattningar som framkommit genom intervjumaterialet och försökt att hitta 

upprepade mönster och skillnader. Jag har sedan identifierat och skapat ett index av olika 

teman och subteman i materialet (Bryman, 2014:528., Fejes och Thornberg, 2015:154). Enligt 

Backman (2008:54) är den kvalitativa studien inriktad på individens tolkningar och hur denne 

formar sin omvärld, det vill säga att människor studeras i den kontext där de befinner sig för 

att sedan skapa en hypotes, så kallat induktiv eller hypotesgenererande undersökning, där 

utgångspunkten ligger på den empiriska studien (Fejes &Thornberg, 2015:135).  

 

Forskningsetiska överväganden 

I en studie är det viktigt att göra flera forskningsetiska överväganden. Informanterna lämnar 

information som kan vara känslig, vilket gör att forskaren måste ta med deras rättssäkerhet i 

beräknande och värna om den enskildes integritet.  

 

Bryman (2014:131f) redovisar fyra olika krav vilka måste tas med i beaktande vid planering av 

en undersökning. Först och främst ett informationskrav där informanten har fått information 

om studiens syfte och vad informantens medverkan har för betydelse i sammanhanget. Det 

andra kravet är samtycke. Personen har själv rätt att besluta om att medverka och sedan 

avsluta intervjun efter eget tycke. Den tredje aspekten är konfidentiellitetskrav. 

Upplysningarna måste förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kommer åt dem. Det är 

också viktigt vid resultatredovisning att enskilda informanter anonymiseras och inte går att 

identifiera, och inte heller enskilt uttalande kopplat till informant. Antalet informanter spelar 

också en stor roll. Flera informanter gör att det är lättare att anonymisera än hos en begränsad 

mindre grupp. Jag har valt sex informanter vilket gör att jag måste tänka på anonymisering i 

sammanställningen för att det inte ska gå att härleda informationen till specifik individ. 

Slutligen ska även nyttjandekrav redovisas där informanten blir informerad om vem som 

kommer att få tillgång till materialet och i vilket syfte, hur materialet ska redovisas samt att 

materialet inte kommer att användas till annat än den aktuella undersökningen. Vid 
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bearbetning av materialet måste forskaren därför fråga sig om Informanten kan komma till 

skada av publicerat material. Det är också viktigt att utvärdera om det finns brister i samtycke, 

samt om det finns anledning att misstänka falsarium eller undanhållande av viktig 

information, vilket jag inte har anledning att misstänka i samband med min studie.  

 

Vidare, för att kunna genomföra en god intervju krävs att informanten har blivit tillfrågad i 

god tid i förväg samt att alla eventuella tillstånd hämtas in. I min studie har jag intervjuat 

enskilda personer, vilka i första hand inte representerat olika myndigheter eller grupper, 

därför har de enskilda personernas medgivande varit tillräckligt. Jag har dessutom skickat ut 

en PM angående mitt examensarbete till informanterna, där jag beskriver syfte och 

frågeställningar samt information om intervjuserien. Jag har även erbjudit informanterna att 

ta del av resultatet innan publicering med möjlighet för återkoppling. Jag säkerställer på så 

sätt validitet och reliabilitet av redovisningen av intervjuerna. Informanterna har önskat en 

kopia av examensarbetet för granskning men inte transkription av respektive intervju (Bryman 

2011:131f., Patel & Davidsson, 1994:50ff).  

 

Val av informanter och frågor till intervjuerna 

Jag valde ut en variation av pedagogisk personal i olika åldrar, kön och verksamhetsområden 

men med gemensamheten att de ofta kommer i kontakt med barn och ungdomar med CP-

skada. Informanterna är valda efter ett målinriktat urval genom förutbestämda syften och 

utbildnings- eller erfarenhetskriterier (Bryman, 2011:434). Dalen (2015:119) menar dessutom 

att strävan ska vara ett brett urval av informanter innefattande olika individuella variationer 

som är relevanta för studien. Enligt Backman (2008:60ff) måste fenomenet studeras i sin 

naturliga kontext och kan inte heller särskiljas därur. Det gjorde valet av relevanta informanter 

problematiskt då jag valt att studera ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv vilket 

medförde att urvalsspannet minskade till skillnad från ett medicinskt eller 

barnets/föräldrarnas brukarperspektiv där det skulle finnas andra möjligheter. Jag har, liksom 

tidigare påpekats, stor erfarenhet av ämnet vilket, enligt Dalen (2015:55), ger större 

möjligheter att välja relevanta informanter som återspeglar olika synvinklar och aspekter av 

det studerade fenomenet. Fejes och Thornberg (2015:171) pekar dessutom på fördelarna och 

hjälp av forskarens förförståelse vid urval av informanter och upprättande av intervjuguide. 
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Jag har vidare valt att göra en semistrukturerad intervjuserie med en förutbestämd 

intervjuguide (Bilaga 1), där frågorna utgår ifrån bestämda teman. På så sätt säkerställer jag 

också reliabilitet även om detta är en svårighet i kvalitativa studier på grund av beroendet av 

kontext vid intervjuerna (Bryman, 2011:368). Dock påpekar Bryman att det kan brista i 

validiteten om underlaget är för tunt på grund av för få informanter. Jag hoppas dock att det 

ska räcka med sex stycken. Det viktigaste är ändå, som Hartman (2003:44) påpekar, att man 

ska kunna lita på insamlade data.  

 

Jag valde således att upprätta en intervjuguide för att underlätta insamlandet av likvärdiga 

data genom intervjuerna. Guiden utgör då en mall för att jag ska kunna ställa samma frågor 

med samma ordföljd för att minska biasen, ’felkällorna’, på grund av olikheter i frågorna. 

Vidare är frågorna relativt öppna vilket ger möjlighet för informanten att flyta i riktning i svaret 

beroende på vad hen anser vara viktigt och relevant, samtidigt som jag, i egenskap av 

intervjuare, har möjlighet att ställa följdfrågor efter ett givet grundtema (Bryman, 2011:413ff). 

Bryman påpekar vidare att mindre strukturerade intervjuer lätt gör att fokus flyttas från det 

som är tänkt att studeras medan den strukturerade intervjun inte ger utrymme för fylliga svar 

eller följdfrågor. Jag kommer vidare att använda vad Patel och Davidsson (1994:65) kallar för 

omvänd tratteknik i frågorna. Jag börjar således med att ställa smala specifika 

begreppsorienterade frågor för att sedan övergå till mer öppna frågor.  Omvänd tratt ger 

informanten möjlighet att tänka igenom området och bilda sig en uppfattning medan 

intervjun fortskrider.  

 

Pilotstudie 

För att undersöka om mina intervjufrågor är adekvata i sammanhanget genomförde jag en 

pilotintevju med en av mina nuvarande kollegor. Jag upptäckte då vad Patel och Davidsson 

(1994:68) kallar för ”Kan-vara-bra-att-veta-frågor”, som kan vara ytterst intressanta men inte 

riktigt är kopplade till aktuell studie. Jag strök därför flera frågor vilka jag efter pilotintervjun 

bedömde som ovidkommande även om de i sig var intressanta, men samtidigt inte svarade 

mot undersökningen. Jag upptäckte också att jag hade skrivit ihop frågor där jag hade bett om 

både en positiv och en negativ sida i samma fråga. I efterföljande intervjuer beslöt jag mig för 

att sära på dessa till specifika frågor. Min tro är att informanten prioriterar endera av svaren 

om de är sammansatta. Jag började dessutom med den positiva frågan först då jag tänker att 
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det är lättare växla perspektiv från positivt till negativt än tvärtom. Det blir annars lätt så att 

man fastnar i det negativa om det kommer först. Min spontana reflektion är ändå att frågorna 

matchar det jag vill få reda på, även om antalet är något för stort. Jag kunde se mönster i 

material som skulle kunna uppkomma i en kommande studie. 

 

I pilotstudien valde jag att föra anteckningar men valde i fortsättningen att spela in 

intervjuerna för att komma ihåg vad som sades under längre tid. Dock är det viktigt att notera 

att jag bad informanten om tillåtelse till detta samt, likt Olssons (2015:51) kommentarer, att 

mimik och kroppsspråk försvinner i en audioinspelning.  

 

Analys 

Patel och Davidsson (1994:101) menar att forskaren ska avsätta gott om tid för att läsa igenom 

det empiriska materialet före analys och föra fortlöpande anteckningar samtidigt med 

läsningen, vilket underlättar sammanställning. Enligt Backman (2008:60f) sker den 

huvudsakliga analysen parallellt med att data insamlas. Forskaren kan dessutom skriva 

teoretiska delar såsom bakgrund med mera, samt göra en preliminär analys där begrepp och 

teman kan införlivas i pågående insamling. Skrivprocessen är något som tar mycket fokus, 

tankekraft och energi. Då jag både studerar och arbetar krävs disciplin, därför tog jag vara på 

rekommendationen från Backmans bok (2008:210) att skriva disciplinerat några timmar varje 

dag.   

 

För att bekanta mig med materialet läste jag det i sin helhet fyra gånger. Därefter identifierade 

jag ett kluster av fem grundteman vilka jag sedan bröt ner i ett antal subtema. För att lättare 

kunna granska texten menar Fejes och Thornberg (2015:168) att det kan underlätta att klippa 

isär texten och lägga styckena i högar utifrån olika tema. Jag valde istället att markera med 

olika färger de grundteman som jag sedan ville fördjupa. Därefter skrev jag i marginalen de 

subtema och andra kommentarer jag behövde för sammanställningen.  
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Metoddiskussion 

Jag anser att intervjuguiden fungerade enligt förväntan. Samtidigt saknar jag, nu i efterhand, 

mer positiva frågor, såsom exempelvis frågan om positiva exempel på 

undervisningssituationer, då materialet mer berör svårigheter med undervisningen. 

Intervjuguiden gav mig, som nämnts tidigare, möjlighet till liknande frågor, även om 

informanternas olika erfarenheter och tidigare kunskaper skiljde sig. Det ledde till att jag 

behövde explicitgöra frågorna olika i olika situationer. Jag behövde även formulera om 

frågorna för att vara bättre lämpade i de fall där informanten inte har traditionell 

skolsituation. Även att jag formulerade om frågan anser jag att svaret stämde in med 

motsvarande originalformulering vilket möjliggjorde analys och tematisering.  
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Resultatredovisning av intervjustudien 

Som tidigare nämnts har jag genomfört sex intervjuer med assistenter, lärare, skolledare och 

specialpedagoger vilka är eller har varit verksamma inom särskild undervisningsgrupp 

alternativt Specialpedagogiska skolmyndigheten, centrala elevhälsan eller Barn och 

Ungdomshabiliteringen. Jag har inte dragit några slutsatser utifrån ålder, kön, relationer eller 

befattning. Jag anser istället att svaren till frågorna i min intervjuguide snarare styrs av 

informanternas individuella erfarenheter, åsikt och synsätt. Jag anser dessutom att dessa 

präglas av individuella uppfattningar av vad begreppet ”En skola för alla” står för.  

 

Då delaktighet och tillgänglighet är två centrala begrepp genom intervjuerna kommer jag att 

analysera resultaten utifrån tematisering av olika aspekter av tillgänglighet. Jag kommer i den 

innehållsmässiga analysen att lyfta organisatorisk tillgänglighet, vilket handlar om 

organisatoriska faktorer vilka möjliggör undervisning. Den sociala tillgängligheten påverkas av 

hur eleven har tillgång till och kan känna sig delaktig i ett sammanhang. Vidare, den 

pedagogiska tillgängligheten där eleverna ska garanteras att de kan tillgodogöra sig 

undervisningen. Den sista synvinkeln är fysisk tillgänglighet, vilket står för både den 

miljömässiga aspekten att rent fysiskt kunna närvara, men även individuella fysiska aspekter. 

Avslutningsvis sammanfattar jag vad jag uppfattar att informanterna menar med begreppet 

’En skola för alla’.  

 

Det är även viktigt att poängtera att presenterat resultat i redovisningen bara är hämtat ur 

intervjumaterialet och inte mina egna åsikter och tankar. Jag kommer senare att separat 

diskutera resultatet i en analys kopplad till litteratur. För enkelhetens skull har jag skrivit 

närliggande citat tillsammans. Citaten kan vara hämtade från samma intervju eller olika. Jag 

visar att det är flera uttalanden med // mellan citaten.  

 

Organisation, en förutsättning för tillgänglighet 

När jag granskat mina intervjuer har jag lagt märke till att verksamhetens organisation 

påverkar mycket av samtalsutrymmet i materialet. Informanterna diskuterar organisationen 

utifrån flera separata delar, både inom verksamheten och yttre aktörer som inverkar på 

elevernas skoldag. Jag kommer nu att redovisa olika subteman rörande organisatoriska frågor.  
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För att skolan ska fungera krävs en öppen och prestigelös dialog. Flera av informanterna 

vittnar om hur viktigt det är att den närmaste arbetsgruppen har tid att föra över information, 

men också att prata igenom arbetssätt och värdegrundsarbete inom personalgruppen. För att 

eleverna ska få en grundtrygghet i skolan behöver personalen vara enig i förhållningssätt och 

uppfattningar. En informant förklarade ”När vi hade utvecklingssamtal lärde vi oss att vi var 

tvungna att prata innan för att eleven blev otrygg när hen uppfattade att vi var oense och inte 

överens” (citat ur intervju). Det citatet visar är att eleverna uppfattar och känner av när 

personalen inte är ense och samstämmig, vilket resulterar i otrygghet.  

 

Enligt flera informanter är det viktigt att utvärdera och diskutera med jämna mellanrum och 

ha elevvårdskonferenser med berörd personal. Den närmsta personalgruppen består av lärare 

och assistenter. Samtidigt vittnar informanterna om att det är viktigt att ha en kontinuerlig 

dialog med samtliga berörda lärare och personal som eleverna möter i skolan, då främst 

skolledning och elevhälsovård, men även inräknat cafévärdar, vaktmästare, med flera. Det är 

också av stor vikt att den närmaste personalen är en del av skolans övriga arbetslag, och inte 

en egen liten exkluderad enhet. Följande citat ur en intervju visar på motsatsen ”Man kan vara 

en integrerad grupp i en skolbyggnad men samtidigt exkluderad i den vanliga skolan för att 

man inte är del av den vanliga verksamheten och man glöms bort.” (citat ur intervju).   

 

Elevassistenterna tilldelas dessutom en nyckelroll då dessa tillbringar mycket tid nära eleven 

och på så sätt tillskansar sig stor kunskap om dennes situation. En informant menade att 

”Assistenterna kunde mer om eleverna än jag och de kunde ge råd i hur man kunde tänka. // 

Vi pratade mycket om att det inte skulle vara några olika roller utan att vi hjälper varandra 

utan prestige. Det var mycket givande och tagande. Man gav tips och råd till varandra hela 

tiden.” (citat ur intervju). Citaten belyser pedagogernas prestigelösa inställning till 

assistenternas värde som kunskapare.  

 

Kompetensen i den närmsta gruppen bör vara varierad, både kunskapsmässigt men också 

erfarenhetsmässigt för att eleven ska få det stöd de behöver. Informanterna anser att 

personalens breda ämneskompetens och variationen av erfarenheter angående elever med 

liknande behov underlättar vid kartläggning av hur stödet runt nya elever bör utformas.  
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Personalen kan dessutom behöva specialkompetens inom exempelvis alternativ 

kompletterande kommunikation och medicinska kunskaper. En specialpedagog förklarade 

”Och sedan det här att alla inte har kunskap runtomkring. En person kanske kan det här med 

alternativ kommunikation men sedan är det någon annan som inte kan. Man måste ha mycket 

mer kunskap än bara lärarutbildning och sätta sig in i det här.” Citat från intervjumaterialet 

visar exempel på extra kompetens som personalen kan behöva besitta som de dessutom inte 

får genom den ordinarie lärarutbildningen utan måste kompletteras genom 

kompetensutveckling och erfarenhet. Informanter menar också att minst en i den närmsta 

personalgruppen runt eleven behöver ha ett tekniskt kunnande, i och med att mycket av 

arbetet runt eleven rör tekniska hjälpmedel och informationsteknologisk utrustning.  

 

Skolans ledning pekas ut som en stor bidragande part i de fall där samarbetet fungerar, men 

också då det inte fungerar. Rektorn måste hålla sig ájour med verksamheten och vara en aktiv 

del i den pedagogiska utformningen. I en intervju framkom att ”En förstående chef är också 

jätteviktigt som förstår och hör och ser hur man jobbar. Jag har haft en chef som inte förstod 

och inte stöttade oss och då är det här jobbet svårt.” (Citat ur en av intervjuerna).  Rektorn 

ska vidare poängtera för övriga medarbetare på skolan vad arbetet innebär. Rektorns 

inställning och bemötande av berörd personal och elevgrupp har stor inverkan på resterande 

kollegium. Rektorns tydligt visade attityd är därför viktig för att skapa mandat för arbetet.  

 

Skolans elevhälsoteam är också en viktig samarbetspartner. Elevhälsoteamet kan bestå av 

skolsköterska, kurator, skolläkare, psykolog, specialpedagoger med flera. Dessa personer finns 

att tillgå på skolan, men saknar i många fall den extra kompetens dessa elever behöver på 

grund av sina särskilda behov. Det blir således en spänning för eleven mellan att använda 

skolans elevhälsa kontra att kontakta den vanliga habiliteringspersonalen vilka i många fall har 

en större kunskap om problematiken och individen i fråga.  

 

Barn och Ungdomshabiliteringen (vidare BuH) innehar viktig information med medicinsk 

kompetens vilken är viktig för elevens välbefinnande. I BuHs team ingår arbets-, 

fysioterapeuter och logopeder vilkas roll är att anpassa elevens ergonomi, hjälpmedel och 

kommunikation för att skolarbetet ska bli så energibesparande som möjligt. BuHs personal 

har också kunskaper om perceptionsstörningar och andra kompletterande svårigheter, som 
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är till stor hjälp för skolan att veta för att effektiva och individualiserade hjälpinsatser ska vara 

möjliga. BuH har också en annan roll och huvudman än skolan då de tillhör landstinget och 

verkar utifrån föräldrarnas initiativ och har då deras intresse att först och främst tillgodose 

vad gäller exempelvis informationsutlämning. Det är således av stor vikt att ha en öppen och 

rak dialog med vårdnadshavare för att kunna ha ett bra samarbete med BuH. Informanterna 

som arbetar inom skolan vittnar också om svårigheter med kontakten med BuH på grund av 

föräldrakontakten samt personliga intressekonflikter och framhävandet av den egna 

professionen. Detta är något som fördes fram i flertalet av mina intervjuer vilket följande citat 

visar prov på. ”Det är så lätt att man tänker att man är proffs på sin del och vill hävda sin egen 

del. Det är ett samarbete som behövs och då behöver vi vara proffsiga nog att kunna 

samarbeta. // Det kommer någon från habiliteringen som inte känner eleven och ska fixa 

hjälpmedel eller träna och kanske inte fullt ut vet vilket behov som finns. Och där kanske vi 

som jobbar har fallit i att framföra behoven.” Citaten visar också på vikten av en fungerande 

kommunikation mellan olika aktörer för att samarbetet om gemensamma mål kring eleven 

ska optimeras.  

 

Intervjumaterialet rör också synen på externa aktörer, så även föräldrarna, som en resurs i ett 

framåtsyftande arbete alternativt en fiende med annan uppfattning vilken bör bekämpas. En 

informant uttryckte prov på intressekonflikten genom följande citat; ”Däremot tycker jag att 

kontakten till hab har varit väldigt bra. Och samtidigt har vi haft föräldrar som inte velat ha 

med habiliteringen att göra och då måste man ju respektera det.” Citatet visar på en positiv 

inställning till samarbetet med BuH medan föräldern agerar som en motverkande barriär mot 

effektiv kontakt. Intervjuerna framhåller att både skolpersonal och BuH gärna ser ett ökat 

samarbete för att hitta gemensamma strategier och mål runtomkring eleverna.  

 

Föräldrakontakt och hemmet behandlas både som en resurs och en försvårande 

omständighet. Flera utav informanterna uttryckte sig liknande som följande citat; ”Att man 

har ett bra samarbete med vårdnadshavare, det är viktigt med alla elever, men i det här att 

vårdnadshavaren ska vara trygg och våga släppa sitt barn. Ett bra samarbete, det är viktigt” 

(citat ur intervju). Kontakten måste som synes i citatet vara tät och öppen för att fungera. 

Informanterna ger exempel på dagliga kontaktböcker alternativt tät telefonkontakt. Den täta 

kontakten liknar på så sätt mer förskolans relation mellan skola och hem, där pedagogen för 
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över information för att hemmet ska vara delaktig, i första hand i de fall där elevens 

minnesproblematik försvårar liknande överföring. Vid tillfällen där eleven dessutom har 

saknat verbal kommunikation kan informationen föras över med hjälp av audioinspelning för 

att eleven på så sätt ska få en form av egen röst att berätta om sin skoldag. Ett ytterligare 

exempel som framkom i en intervju förklarades genom följande citat, ”Iréne Johansson 

[författare, egen anmärkning] har gjort en vanlig almanacka där veckodagarna har blivit 

färgkodade och det finns plats för skol-/fritapersonal och föräldrarna kan skriva i. Just det här 

med att kunna följa och skicka hem information om vad eleven gör och hur långt eleven 

kommit blir ju också en dokumentation.” Citat exemplifierar metod för föräldrakontakten och 

visar dessutom på fördelar med kontaktbok. De positiva resultaten blir således att föräldrarna 

lätt blir delaktiga och kan arbeta vidare med de förmågor eleven tränar i skolan samt att 

elevens arbete blir dokumenterat på ett naturligt sätt.  

 

Samtidigt påpekas problem med föräldrakontakten. En annan informant tar upp föräldrarnas 

oro att lämna sitt barn med stora svårigheter till främmande människor varför en öppen och 

kontinuerlig dialog är en förutsättning för föräldrarnas tillit och elevens trygghet. Det är även 

viktigt att skicka hem tydlig information som eleven själv förstår. Det kan röra sig om 

information med bildstöd och förenklad text. Det leder dessutom till att en förälder, med 

eventuella egna svårigheter på grund av annan kulturell bakgrund eller egna språkliga eller 

kognitiva svårigheter, lättare kan tillgodogöra sig informationen.  

 

Föräldrarna kan även ha en annan bild av eleven eller önskemål om elevens utveckling, vilka 

inte är förenliga med skolans krav och organisation. Informanterna förklarade liknande 

svårigheter vilka kan exemplifieras med följande citat. ”Föräldrarna kan tycka att de kan ställa 

krav utanför vår pedagogiska uppgift. Och det är viktigt att man är sampratade; lärare och 

assistent.” Citatet visar exempel på svårigheter som kan uppstå i kontakten med föräldrarna. 

Skola och hem hamnar då lätt på kollisionskurs, vilket kräver medling för att relationen och 

arbete ska komma vidare, vilket tar då mycket tid ifrån det som är skolans verkliga uppdrag. 

Vissa elever har även med sig personliga assistenter i verksamheten, vars uppgift är vara 

behjälplig med elevens omvårdnad. Dessa assistenter kan i sig ha en annan personlig bild av 

vad uppdraget innebär, alternativt tagit över hemmets inställning, då assistenten är anställd 
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av föräldrarna. Det har lett till att den personliga assistenten befunnit sig i en gråzonsmiljö 

mellan hemmets krav och önskemål och skolans, vilka har varit svåra att förena.  

 

Social tillgänglighet 

Samtliga informanter menar att det viktigaste arbetet är att eleverna ska känna delaktighet 

och trygghet där de går i skolan, så som följande citat exemplifierar; ”Klassen vi hade sedan 

flyttade in i grundskolans lokaler. Innan hade det varit vi och dem. I och med att vi kom in fick 

våra elever namn. // Att få vara en i gänget. Funktionsnedsättningen har varit sekundär. Man 

kanske har haft med någon som har skrivit, eller tillrättalagt materialet, men ändå varit en i 

gänget, varit en vanlig elev.” Intervjucitaten påvisar vikten av känslan av delaktighet. Det är 

personalens uppgift att tillgodose och aktivt verka för att eleven ska känna sig inkluderad i ett 

sammanhang.  

 

Informanternas åsikter var liknande angående delaktighet och menade att: ”Alla elever ska 

kunna gå i samma skola, samma klass, samma kompisar och så. Naturligtvis utifrån sin förmåga 

och ibland kanske man måste sitta och jobba själv och i lite grupp.” Som citatet visar är det 

inte liktydigt med att sammanhanget måste bestå av att alla elever är ute i stor klass hela 

tiden. Flera av informanterna poängterar att man måste individualisera efter elevens behov 

och förutsättning. En elev kan känna större delaktighet och tillhörighet i en mindre särskild 

undervisningsgrupp där eleverna har liknande svårigheter, vilket leder till att de kan ha större 

förståelse för varandras olikheter och behov, som följande citat uttrycker. ”Det är kanske 

lättare att vara delaktiga med andra jämnåriga som har andra svårigheter. Det har vi märkt 

med elever som har gått i en vanlig klass och känt sig lite utanför och sedan har kommit hit 

och fått kompisar som har liknande bekymmer. Då lever de upp lite. Och det känns som om 

de inte är ensamma i världen och de får en tillhörighet i en grupp som förstår varandra.” 

Citatet visar på positiva effekter på självkänslan av att se flera jämnåriga som har liknande 

svårigheter. Att vara ensam med CP-skada på sin skola kan ha en motsatt effekt och leda till 

att eleven får en depression av att tro sig vara ensam i världen.  

 

En nackdel som informanter lyfter är att dessa elever i många fall är egocentrerade och vana 

vid att ha personal som finns runt dem hela tiden, vilket följande citat visar. ”Man kan ge 

eleven 100% uppmärksamhet och då behöver eleven inte träna på att dela. Det är inte bra för 
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självkänslan heller. Då anser de ju till slut att de inte klarar av något på egen hand” (citat ur 

intervjuer). De kan också behöva stöd och vägledning med de sociala kontakterna gentemot 

klasskamrater. Följande citat exemplifierar hur denna vägledning kan ta sig uttryck. ”Det 

kanske inte alltid är skolarbetet som är det viktigaste utan jag kanske ska prata om hur man 

gör ute på rast eller hur man kommunicerar med andra personer, hur blir man en person som 

folk vill kommunicera med, och träna dem som har de svårigheterna. // Vi har ju inte den 

mängden här inne [liten undervisningsgrupp, egen kommentar] och ute i en stor klass finns 

det ju många förebilder som kan mediera.” Exemplen visar på sociala dilemma där den lilla 

gruppen ger vissa möjligheter och vice versa. Som citaten antyder kan vistelse i helklass därför 

vara en bättre träning för att klara av ett framtida arbete och vidare studier, där 

självständighet ofta är ett krav. Det kan också vara viktigt för självkänslan att få höra samma 

information under genomgångar som de andra eleverna och få samma uppgifter men att man 

har möjlighet att arbeta och bearbeta enskilt eller i mindre och lugnare sammanhang.  

 

Informanterna vittnar också om olika svårigheter med delaktighet. Beroende på elevernas 

ålder ter sig svårigheterna lite olika. Mindre barn visade en större nyfikenhet, men de kunde 

samtidigt vara mer hårda mot barnen med särskilda behov, vilket gjorde att det ofta uppstod 

konflikter. Det kan också vara svårare ju äldre barnen blir att vara delaktig i en social 

gemenskap på grund av olikheter. Barnen är oftare mer lika varandra utvecklingsmässigt i 

lägre åldrar, men kan ha större social och kognitiv variation när de blir äldre vilket försvårar 

umgänget. Kommunikationssvårigheter påtalas också som en stor försvårande problematik ju 

äldre barnen blir.  

 

För att alla elever ska känna acceptans i skolvardagen måste skolan arbeta aktivt med 

värdegrunden. Följande citat är hämtat från en intervju där personalen arbetat aktivt med att 

eleverna ska vara en naturlig och synlig del av skolan. ”Den här verksamheten [liten 

undervisningsgrupp, min notering] har varit väldigt gynnsam för många andra elever som haft 

svårigheter och bekymmer i skolan som kanske inte skulle haft det så lätt i skolan. Och 

förhoppningsvis har de andra eleverna på skolan fått en tankeställare om hur det är att ha en 

funktionsnedsättning”. Citatet ger exempel på hur den lilla undervisningsgruppens arbete, 

med skolledningens stöd och genom ett gemensamt värdegrundsarbete, kan underlätta och 
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bygga ett öppet och välkomnande klimat på skolan. Eleverna i behov av särskilt stöd måste få 

vara en aktiv del av skolan och delta i gemensamma aktiviteter.  

 

Informanterna menar att en stor fördel med att vara ute i klass är att eleven tränas i det sociala 

spelet och kan interagera med andra i samma ålder. Även lärarens inställning speglar av sig på 

eleverna, så som citatet illustrerar. ”Känner eleven att läraren behandlar eleven som alla 

andra känner den sig accepterad.” Det underlättar också om eleven har en 

fritidssysselsättning där de träffar andra. Även om de inte är vänner utanför aktiviteten har de 

ändå gemensamma intressen, som ökar elevens känsla av tillhörighet och ger chans att träna 

den sociala kompetensen.  Samtidigt verkar det som om samhällets attityd blivit mer öppet 

och accepterande gentemot diagnoser generellt, vilket även har en positiv inverkan på 

diagnosen CP.  En Informant uttryckte det som att: ”Det har nästan blivit lite coolt och inne 

att ha en NP-diagnos”. Citatet visar en förändring i skolungdomars attityd gentemot diagnoser 

även om det är en annan typ av diagnos som tas upp i det specifika innehållet.  

 

Nackdelarna med att vara ute i stor klass kan, enligt informanterna, vara att eleven blir 

exkluderad i sammanhanget även om hen är fysiskt närvarande. Det kan underlätta om 

assistenten förbereder och på sätt och vis är med i kamratrelationen. Det kan leda till att de 

andra eleverna på så sätt vill vara närvarande runt eleven, vilken lättare kan bli inkluderad i 

sammanhanget. Det finns dock faror, det kan dels bli en konkurrenssituation mellan assistent 

och elev om uppmärksamheten men också att närvaron av assistenten är bidragande orsak 

till att eleven exkluderas.  

 

Informanterna menar också att det finns olika grader av inkludering. För en elev handlar det 

om att vara en i gänget och för en annan elev är det nog med att befinna sig i periferin och 

lyssna, men att inte komma med så många inlägg. Poängen är att man måste ha en öppen 

dialog med eleven och lyssna på dennes önskemål. Informanterna trycker på vikten av att 

eleven känner sig trygg i situationen för att lärandet ska fungera. Undervisningen behöver ha 

tydliga regler och ramar vilket underlättar för elevens struktur. Eleven behöver också vara 

förberedd på lektionsinnehåll och andra händelser under skoldagen. Skolmaten poängteras 

vara exempel på viktig information för eleven.  
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Flera informanter förklarar att det är viktigt att möta upp eleverna vid skoldagens början. 

Personalen vet till exempel inte vad eleven har varit med om under gårdagen eller morgonen, 

hemma eller under taxiresan. Elevens humör påverkar stor del av dagen. Genom att möta och 

bemöta eleven på morgon kan elevens skoldag underlättas och eventuella svårigheter 

överbyggas, som följande exempel visar; ”Vi hade en elev som mådde jättedåligt när taxin 

gungade och krängde när de körde över vägbulor. // Taxin kanske hade släppt av vid fel ställe 

och kan man inte göra sig förstådd är det kanske en katastrof. // Vi hade ett brandlarm och 

eleven kunde inte göra någonting efter det, för att hen blev så stressad, även om vi hade 

hörselkåpor och gick direkt iväg så var det något oväntat som hade hänt.” (ur intervjuer). 

Citaten visar exempel på problem som kan uppstå som personalen därför behöver vara lyhörd 

för och försöka lösa efter bästa förmåga för elevens välbefinnande. Genom att ta sig tid och 

lyssna på eleven visar dessutom personalen att eleven är viktig och att dennes åsikt är 

betydelsefull, vilket också har stor inverkan på elevens självkänsla. Följande uttalande visar på 

betydelsen av relationen mellan elev och skolpersonal. ”Mycket bygger på att skapa ett 

förtroende så att barnet känner att här är min röst viktig och jag betyder något. Barnet måste 

känna att här har jag mandat att prata om saker och ting”. Det centrala i citatet är att visa på 

vikten av att eleven känner delaktighet i situationen. 

 

Det framkom också av materialet att det är viktigt att fundera på vilka ur personalen som 

arbetar med vilken elev. En elev kanske samarbetar bättre med vissa ur personalen och sämre 

med andra. Den personal, vilka ger eleven trygghet kanske är frånvarande en dag, vilket 

påverkar eleven negativt. Det är därför viktigt att ha en öppen och kravlös dialog med eleven. 

Eleven ska förstå att det är dennes känslor och åsikter som är det viktiga och att all personal 

vill eleven väl. Pedagogerna behöver också föra samtal med eleverna om vilka svårigheter de 

har för att de ska få en medvetenhet men samtidigt inte skuldbelägga dem och därför 

poängtera för eleven att svårigheterna inte är deras fel.  

 

Pedagogisk tillgänglighet 

Det är inte bara den fysiska lärmiljön som behöver vara tillgänglig, utan också material, 

innehåll och kommunikation behöver anpassas för att passa alla elever. Det centrala är, enligt 

informanterna, att kartlägga elevens svårigheter för att sedan utvärdera var och hur 

personalens resurser ska användas på bästa sätt. I detta arbete spelar därför personalens 
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tidigare erfarenheter en betydande roll. Följande citat illustrerar detta. ”Jag tror att 

förberedelse, samordning och planering runtomkring är jätteviktiga bitar för att kunna 

tillrättalägga för en individ, och det kräver tid för personalen runtomkring. // Har man jobbat 

i några år har man byggt på en erfarenhet, samtidigt så är ingen den andra lik och man måste 

hela tiden tänka nytt. Men erfarenheten är viktig och då slipper man att börja om på nytt varje 

gång.” (informanter).  

 

Det framkommer också av materialet att pedagogen främst ska arbeta med elevens styrkor 

för att på så sätt öka elevens självkänsla och få en progression i utvecklingen. Däremot är det 

viktigt att förstå elevens svagheter för att underlätta lärandet på effektivast möjliga sätt. 

Arbetet bör läggas upp individuellt efter elevens behov och förutsättning, men samtidigt ska 

man individualisera och anpassa på ett sådant sätt att eleven inte blir utpekad. Det är då bättre 

att göra generella anpassningar som dessutom gynnar fler elever, vilket citatet exemplifierar 

”Ju mer man underlättar för hela klassen desto mer underlättar vi för eleverna i behov av 

särskilt stöd utan att peka ut dem. Det är fler som behöver stöd och blir anpassningarna en 

naturlig del underlättar det för den här eleven men samtidigt för flera.” (Informant). Man 

måste dessutom utgå från elevens nivå och sedan arbeta inom elevens proximala 

utvecklingszon för varje enskild individ vilket medför svårigheter att både tillgodose det 

kollektiva och individens behov. Följande citat visar prov på dessa svårigheter. ”Att möta 

eleven efter elevens behov så att alla får det de behöver till sig. Det är jättesvårt idag med 

kursplanen som vi har som man ska jobba mot. // Bemöta eleven och se till att hen får sina 

behov tillgodosedda samtidigt som de har svårigheter och kort koncentration, att anpassa 

efter deras förmåga är knepigt.” (Informanter). 

 

Eleverna behöver ofta repetitioner och påminnelser. Flera av informanterna menar att man 

ska arbeta med konkreta praktiska övningar med inledningsvis mycket stöttning, där eleven 

tydligt ser sammanhanget för att sedan kunna gå över på ett mer abstrakt arbetssätt som 

succesivt kan bli mer självständigt. Informanterna menar också att det är lättare att koppla 

kunskapen till en känsla varpå pedagogen behöver hitta strategier och vägar för eleven att 

hänga upp och behålla kunskapen, vilket påpekas vara en generell svårighet. En informant 

uttrycker på följande sätt; ”Jag använder mycket humor. Man måste komma på saker som gör 

att det fastnar någon annanstans i hjärnan. Man måste försöka hitta en knorr på det.” (citat 
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ur intervju). Informanterna pekar också på arbetssätt liknande mediering för att eleven ska få 

konkreta exempel på hur man ska lösa problemen för att på så vis nå längre i 

kunskapsinhämtningen. Genom att få redskap och träna på strategier under vägledning, är 

det mening att eleven ska bli mer självständig i fortsatt undervisning, som följande citat 

exemplifierar: ”Jag tror att de kommer längre och djupare om de får hjälp med grunderna och 

visa på metoder.” (informant). Det är dock viktigt att avsätta mycket tid på grund av elevernas 

behov av långsammare tempo, med många repetitioner och långsam progression.  

 

Ett annat arbetssätt som framkommer är också att skala av mängden presenterat stoff. Det är 

då viktigt att fundera över vilket syfte undervisningen har och lägga upp strategier för att låta 

eleven nå så långt som möjligt och därmed skala av andra krav. Informanterna menar att det 

är en svår avvägning att å ena sidan bara presentera det nödvändigaste för att eleven ska klara 

grundläggande kunskapskrav, medan man samtidigt berövar eleven chansen att nå högre 

betyg. Informanterna i studien påvisar liknande som citatet illustrerar. ”Har de behov av 

anpassning är det jätteviktigt att man planerar på rätt sätt för att de ska lyckas med studierna 

och man måste skala bort lite så att arbetsområden kan bli lite mindre och istället för att nå 

hela kakan kanske man gör det lite mer begripligt och hanterligt om man bara har E-nivån att 

jobba med. // Ofta har man ett stort stoff som ska gås igenom och att man då måste tänka 

igenom vad som verkligen är viktigt och plockar ut det samtidigt som man sållar bort och skalar 

av det andra, det är först då kunskaperna blir djupare.” Citaten exemplifierar att pedagogens 

roll har en dubbel agenda där du ska se till elevens behov men samtidigt arbeta för att eleven 

ska nå kunskapskraven, vilka dessutom blir större ju äldre eleven blir. Det är således en 

svårighet med ett stort kursinnehåll, samtidigt visar även citatet möjligheten för läraren att ge 

eleven grundläggande strategier som ökar elevens förståelse genom ett mer avskalat material.  

 

Det kan vara en fördel om man planerar en varierad lektion uppdelad i många mindre moment 

med tydliga gränser mellan delmomenten. Vidare visar intervjuerna att genomgångarna bör 

vara konkreta och tydliga. Det är av fördel om man kan laborera och använda flera sinnen i 

undervisningen för att på så sätt få en djupare och varaktig förståelse. En fördel som påvisas 

med att arbeta i mindre grupp är att pedagogen snabbt kan utvärdera vad eleven har förstått 

och byta metod för att underlätta utifrån elevens förståelse och dagsform, vilket visas i 

följande citat. ”Man skannar ju hela tiden av vad den ideala lärsituationen för eleven är. // 
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Man måste ta fram olika alternativ så att eleven får prova sig fram och försöker att hitta något 

samförstånd och få in det andra som är energibesparande och underlättande.” Citaten 

understryker att det krävs en stor flexibilitet och uppfinningsförmåga hos pedagogerna.  

 

Informanterna vittnar om att svårigheterna ofta består av koncentrationssvårigheter vilket 

ger eleven problem med att behålla fokus. Många elever upplevs ha svårt att se 

orsakssamband vilket gör att eleven har svårt att resonera och argumentera. Eleverna har 

dessutom ofta svårt med exekutiva funktioner såsom att planera en uppgift och att ta ut 

väsentligt stoff ur en text eller uppgift. Det medför svårigheter att läsa och tillgodogöra sig en 

text men också svårigheter i matematisk problemlösning. Elevernas läsförmåga och 

läsförståelse varierar och för somliga är det nästan omöjligt att förstå sammanhang i texterna 

även om de kan avkoda grafemen. Då menar informanterna att det är bättre att ägna energin 

åt annat och lyssna på texterna eller se filmklipp för att sedan kunna bearbeta innehållet. En 

informant exemplifierar denna anpassning genom citatet: ”Om eleven inte kan läsa, då ställer 

jag ju andra krav än om eleven kan läsa och ta till sig, hela tiden måste man tänka på just starka 

och svaga sidor.” (citat ur intervju).  

 

Det är viktigt att låta eleverna lyckas utifrån rimliga krav. Flera informanter diskuterar effekten 

av rimliga krav och förväntningar kontra att eleven måste få känna att den kan lyckas. Följande 

citat illustrerar detta: ”Det kan inte bara vara mys och lek. Lärarna ska ha en förväntan på att 

eleven ska göra ett arbete men att det ska vara rimliga krav.” (ur intervju). För att eleven ska 

få en positiv känsla av skolarbetet behöver därför pedagogen skapa uppgifter på elevens 

aktuella nivå där den har chans att lyckas. Har eleven många misslyckanden med sig sedan 

tidigare behöver pedagogen eventuellt sänka nivån under elevens aktuella proximala 

utvecklingszon för att på så sätt låta eleven lyckas och på så sätt bygga upp elevens självkänsla 

och sedan öka progressionen succesivt. Samtidigt vittnar informanterna om svårigheter med 

att låta eleven lyckas, vilket illustreras genom följande citat. ”Vi är bra på att peppa men hur 

ofta får de känna att de lyckas?” (informant). Informanterna berättar också om vikten av att 

visualisera elevernas lärande på ett konkret sätt så att de förstår att de utvecklas. Det här 

poängteras som bland det svåraste i lärarens arbete. Tematiskt arbetssätt påpekas vara extra 

fördelaktigt för detta, där eleven får vara delaktig och skapa eget material utifrån sin nivå och 

samtidigt träna olika sociala och kognitiva förmågor. Arbetsformen och resultat är dessutom 
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oftast konkret och tydligt. Det leder till att elevens känsla av delaktighet ökar i och med att 

denne lättare ser sin del i resultatet. 

 

Fysisk tillgänglighet 

Fysisk tillgänglighet rör både den individuella fysiska förmågan, men samtidigt fysiska 

förutsättningar för att kunna delta i undervisningen. Det vill säga att kunna komma in i 

byggnaden med hjälp av hissar, ramper, dörröppnare, med mera. Samtidigt har vi skolor som 

inte har anpassat sina lokaler, som följande citat visar: ”Men vi har fortfarande skolor som är 

förskräckliga och är undermåliga, har man rullstol kommer man inte in, knappt med kryckor. 

Det är ju ändå 2017 vi lever i. Men jag hoppas att snart är alla våra grund- och gymnasieskolor 

anpassade.” (citat ur intervju). Både skolgården och skolbyggnaden ska vara tillgängliga och 

inspirerande för att utmana elevernas lust för rörelse, lek, social samvaro och lärande. 

 

Vidare är det väsentligt var i klassrummet eleven sitter. Hen ska både se och höra bra från sin 

plats. Många barn med CP har dessutom syn- och/eller hörselnedsättning vilket försvårar 

placeringen. Pedagogen måste därför tänka på vad klassrummet ska användas till. Ska klassen 

arbeta i grupper, enskilt, föreläsningar med mera behöver det finnas utrymme för det. Det är 

extra viktigt då en elev med CP-skada ofta har många skrymmande hjälpmedel för rörelse och 

vila samt skrivhjälpmedel och datorer. Dessutom kan hjälpmedlen vara beroende av 

elektricitet vilket också påverkar placeringen. Alternativt kan klassrummet innehålla olika 

delar eller miljöer beroende på syfte, vilket kommenteras vara svårare ju äldre barnen är samt 

vilka hjälpmedel det aktuella barnet har i klassrummet. En annan möjlighet är, enligt 

informanterna, att klassrummets möblering snabbt och enkelt ska kunna ändras utifrån 

behov. Det kan dessutom behövas skärmar och extra belysning som underlättar visuellt.  

 

Klassrummet bör vara utformat så att elevens stimuli begränsas både vad gäller synintryck 

och hörselintryck. Klassen kanske ska ha ett klassrum där det är lugnt utanför för att minska 

oförutsedda ljud, men samtidigt centralt för att öka elevens känsla av delaktighet. Elevens 

plats kan behöva vara vänd bort ifrån fönster och med rena väggar framför för att minska 

synintryck, vilket blir en avvägning då det är viktigt att eleven känner delaktighet och därför 

behöver kunna visa upp gemensamma alster. Redovisningarna bör därför sitta på en vägg som 
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inte stör eleven. Eleven kan dessutom behöva ha en lugn vrå eller tillgång till vilrum i 

anslutning till klassrummet.  

 

Den individuella fysiska tillgängligheten handlar om att eleven ska ha fysiska förutsättningar 

att delta i undervisningen. Det kan vara enkla faktorer vilka ändå har stor inverkan på elevens 

skolgång såsom om hen har ätit frukost, sovit gott, haft en lugn taxiresa till skolan, alternativt 

stressat utan frukost till en taxi med en arg chaufför som är sen eller kanske åker fel. Har 

eleven dessutom kommunikationssvårigheter och inte kan göra sig förstådd kan detta 

uppfattas som katastrofalt för eleven. Vidare kanske föräldrarna inte mår så bra själva, eleven 

kan dessutom ha smärta på grund av funktionsnedsättningen eller andra svårigheter, som 

följande citat ger exempel på; ”Jag hade en elev som hade hösnuva. Hen var så medtagen på 

våren av allergier att det var jättesvårt att arbeta” (citat ur intervju). Citatet visar att vanliga 

fysiska problem kan ha stor inverkan på elevens förmåga.  Allt detta leder till att eleven har 

svårt att fokusera på skolarbetet, då det kanske dessutom kanske är det minst viktiga i elevens 

liv för stunden.  

 

I den fysiska miljön är det viktigt att göra plats för hjälpmedel. Främst för skrivhjälpmedel som 

kan vara direkt avgörande för elevens möjlighet att delta i undervisningen. I en intervju 

framkom att en skola haft inbrott varpå elevens anpassade dator blev stulen. Under den 

period tills eleven fick en ny dator tillstötte många situationer som både försvårade 

undervisningen samtidigt som det påverkade elevens delaktighet negativt. Det blir allt 

vanligare att skolorna har en dator till varje elev vilket informanterna menar är viktigt ur 

anpassningssynpunkt. Det gör att eleven, som har behovet av extra anpassning, inte blir 

utpekad och särbehandlad. Det är dessutom lättare att anpassa uppgifter individuellt då 

eleverna inte ser varandras arbeten på skärmarna. Skolan kan behöva ta kontakt med BuH för 

att arbetsterapeut ska kunna assistera med råd runtomkring elevens sittplats. BuH och 

Skoldatateket kan dessutom tillhandahålla kompensatoriska datorprogram.  

 

De fysiska faktorerna är en förutsättning för att lärandet ska fungera men får inte ta för stor 

del av skoldagen. En försvårande omständighet som poängteras är den tidsbrist 

kunskapskraven medför. För att ha tid med kommunikationsträning, och fysisk träning måste 

man ta undervisningstid. Det medför stora svårigheter om eleven deltar i klassundervisning, 
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men är lättare att lägga in vid undervisning i mindre grupp. Fokus bör främst ligga på elevens 

lärande men samtidigt har elever med CP-skada behov av sjukgymnastik och vila. En möjlig 

väg att gå är därför att kombinera skolarbete och träning/vila där det är möjligt. Det går 

exempelvis att ståträna eller låta kroppen vila och samtidigt arbeta eller läsa alternativt bli läst 

för, förutsatt att eleven inte har behov av att sova. Resultatet är en stor och ibland svårlöst 

schemateknisk fråga.  

 

En skola för alla  

Avslutningsvis präglas det resultat som framkommer genom intervjuerna av informanternas 

individuella tolkning av begreppet ”En skola för alla”, varpå mönster kan urskiljas i var man 

betonar orden. Tankarna kretsar kring att skolan ska vara en plats där alla är välkomna och 

känner sig delaktiga i ett gemensamt sammanhang. Dock går visionen isär lite i hur skolan ska 

vara utformad. Den ena tanken är att det ska vara en skola. Den ska vara skapad och anpassad 

så att den ska vara en öppen arena där alla oavsett kognitiv nivå eller andra svårigheter ska 

kunna umgås i samma klass och delta på samma premisser och villkor utan åtskillnad av olika 

skolsystem och särlösningar.  

 

Den andra riktningen är att eleven är inkluderad och känner sig delaktig men att 

undervisningen och skoldagen anpassas utifrån elevens behov av att kunna gå undan för att 

arbeta i mindre grupp eller behov av extra fysisk träning och vila. Där är skolan för alla men 

formas utifrån elevens behov och förutsättningar. I intervjumaterialet återfinns 

exemplifierande förklaringar till ’En skola för alla’ så som följande; ”Jag tycker inte ens att 

särskolan ska finnas. Alla ska gå i samma skola, samma klass med samma kompisar men 

naturligtvis utifrån sin förmåga och ibland måste man sitta och jobba själv eller i liten grupp” 

(citat ur intervju).   

 

Skolan ska enligt dessa båda perspektiv vara en plats där alla elever kan delta och känna 

delaktighet. Det blir således en organisatorisk fråga som kräver mycket resurser och 

tillrättaläggande. Vidare i materialet framgår att dagens skola inte har förutsättningarna för 

att lyckas med ’En skola för alla’. Följande citat förklarar motverkande synsätt som kan finnas 

inom kommun och skolledning med flera. ”Man tar in en grupp som anses vara onormala och 

sätter i den normala gruppen och gör ett miljöbyte bara på olika grupper. // Ska man ha dem 
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i en skola för alla måste man ge förutsättningarna för det, men det är ju det man inte ger. Man 

slår bort extragrupperna och plockar in dem i klasserna och får inga resurser för det. Det är 

dömt att misslyckas och inte en inkludering. Utan man måste satsa på det här.” (citat ur 

intervjuer). Informanterna visar på kommunernas trend, på skolinspektionens och skolverkets 

inrådan, att lägga ner särskilda undervisningsgrupper i linje med visionen ’En skola för alla’ 

men samtidigt förklaras att skolorna inte får mer resurser utan ska klara att implementera 

visionen och ta emot elever med stora svårigheter inom samma ramfaktorer, betygskriterier 

och kursplaner.  

 

Det tredje perspektivet är att det ska vara just en skola för alla. I intervjuerna diskuteras 

farorna med att särskilja eleverna i mindre grupper och att nivågruppera, där eleverna med 

störst hjälpbehov lätt hamnar i en omsorgskultur där det fysiska och psykiska välbefinnandet 

är större än krav och utmaningar i lärandet. Fördelen med den här verksamheten är att det 

ofta blir en stark ’vi-känsla’. Nackdelen blir å andra sidan att det lätt blir en exkluderad miljö, 

avskärmad från övriga verksamheter, där eleverna dessutom snarast blir överbeskyddade.  

 

Skolledning med fleras inställning till elever i behov av särskilt stöd kan också vara att dessa 

är ett problem, som följande citat visar: ”Ibland hör man om elever som blir bortplockade bara 

för att bli av med dem, det är exkludering.” (Informant). Citatet är prov på erfarenheter där 

eleven ses som ett bekymmer som helst bör finnas utanför ordinarie system. Samtidigt 

förbereds elever i exkluderande särlösningar inte inför framtiden då verkligheten sällan ser ut 

så. Eleven behöver tvärtom få möta motgångar och svårigheter, på rätt nivå givetvis. På så 

sätt kan utmaningarna ske under kontrollerade former som är gynnsamma för elevens 

utveckling. I intervjumaterialet återfinns kommentarer så som:  ”De får inte bli för omhuldade. 

// De behöver få tampas. // Ibland måste man få misslyckas här för att sedan lyckas.” (citat ur 

intervjuer). Informanterna menar att kontrollerat motstånd förbereder eleven inför livet, där 

de verkliga motgångarna annars kan bli svåra att forcera.  
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Diskussion 

Mitt syfte bestod av att undersöka vilka pedagogiska, didaktiska och sociala 

framgångsfaktorer och svårigheter som kan uppstå i samband med undervisning av en elev 

med Cp. Intervjumaterialet har resulterat i fem aspekter av tillgänglighet där också delaktighet 

står som ett nyckelbegrepp. I detta avsnitt kommer jag att analysera det presenterade 

resultatet som framkommit genom intervjuerna och koppla till tidigare redogjord 

litteraturgenomgång. Jag kommer att diskutera utifrån olika perspektiv med anknytning till 

syftet.  

 

CP - En diagnos eller många? 

För att förstå komplexiteten av diagnosen repeterar jag kärnan av begreppet ESSENCE utifrån 

Gillbergs (2012) förklaring. Barnet har sällan bara en diagnos utan istället en komplex 

problembild av sammanlänkade svårigheter. En elev med CP-skada har troligtvis också 

liknande svårigheter som exempelvis diagnoserna dyslexi, ADHD och autism med varierande 

svårigheter av kognitiva och exekutiva processer. Diagnosen är således individuell och skiljer 

sig mellan olika individer. Därför bör diagnosen ses som en vägledande beskrivning av elevens 

behov och svårigheter. På grund av detta menar Gillberg (2012) och Lutz (2013:29), vilket 

också framkommer av intervjuerna, att det är viktigt att ett team bestående av olika 

kompetenser och erfarenheter kartlägger elevens styrkor och svagheter, vilket sedan ska vara 

till hjälp för pedagogerna att individualisera skolarbetet utifrån elevens proximala 

utvecklingszon.  

 

En viktig poäng i min studie, är att förutsättningen för ett bra samarbete är ett prestigelöst 

förhållningssätt, där fokus ska ligga på en gemensam framåtsyftande planering och mål för 

eleven.  Alla aktörer i ett sådant arbete, det vill säga elevassistenter, lärare, specialpedagoger, 

fysioterapeuter, kuratorer/psykologer, logopeder, arbetsterapeuter samt föräldrarna med 

flera, innehar en betydande kompetens och kunskap om eleven som tillsammans bidrar till en 

helhetsbild av elevens styrkor och svagheter, med syftet att hjälpa eleven framåt i 

utvecklingen.  
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Organisationen - möjliggör eller motverkar den?  

Som framkommer av intervjuerna, vilket även Lutz (2013:42) och Nilsson och Petrén (2011:73) 

pekar på, är rektorns inställning till verksamheten och elever i behov av särskilt stöd direkt 

avgörande för elevens skolsituation. Skolan måste prioritera och använda ekonomiska 

resurser för elevhälsoteam och stödpedagoger. Rektor har därmed dubbel makt i frågan. Hen 

kan fördela ekonomiska resurser samt att lyfta fram eller motverka stödteam inom 

arbetslaget. På central kommunal nivå påpekas i intervjuerna att exempelvis kommunens IT-

avdelning kan utgöra en barriär. Problemen kan bestå i att deras system inte medger 

installation av programvara eller externa hjälpmedel, eller att personalen inte förstår behovet 

och därmed hindrar nödvändiga anpassningar.  

 

 

Olika synsätt på integrering och inkludering är av signifikant betydelse då både kommunens 

lokala men även den nationella skolpolitiska agendan påverkar synen ute i verksamheterna. 

Ytterligheter på synsätt som presenteras i intervjuer är att barn i behov av särskilt stöd 

exkluderas genom att ’gömmas undan’ i en sällan besökt del av skolan med kontakt endast 

bestående av en assistent. Å andra sidan kan eleven vara delaktig i en klass men få enskilt stöd 

i en centralt placerad verksamhet, med personal som anses betydelsefulla av hela 

personallaget. Är synen att alla ska integreras, finns alla elever på samma skola men samtidigt 

ges inte stödet för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det är då elevens 

ansvar att hålla jämt tempo med undervisningen samtidigt som eleven behöver tid för vila, 

sjukgymnastik, läkarbesök och etcetera (Nilholm & Göransson, 2013:23). Elevens kognitiva 

svårigheter gör dessutom att allt skolarbete tar längre tid att processa. Inkluderingsbegreppet 

tar mer hänsyn till elevens förmågor och möjliggör riktade insatser där de är gynnsamma för 

eleven. Samtidigt är målet att eleven ska känna delaktighet. Risken med att allt fler 

särlösningar dras in, i kombination med att resurserna inte ökar, är att skolsystemet blir mer 

kompensatoriskt präglat, där den avvikande eleven blir ett problem som inte hinns med på 

grund av stor arbetsbelastning, höga kunskapskrav och stora klasser.   

 

Samarbetet med föräldrarna menar informanterna har stor betydelse för relationen till 

eleven. Föräldrarna har, vilket påpekats i intervjuerna, ofta en oro att lämna sitt barn som är 

i en beroendeställning till omgivningen, vilket kräver att pedagogen skapar tillit. Hundeide 
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(2001:37f) menar att mediering även fungerar på negativa beteenden hos föräldrarna, såsom 

exempelvis överbeskyddande. Genom att personalen visar och bemöter eleven med respekt 

och åldersadekvat förhållningssätt, kan detta föras över på föräldrarna. Pedagogernas 

relationella kompetens blir då avgörande för fortsatt samarbete. Synen på föräldrarna som en 

formbar resurs vilka kan användas för gemensam utveckling eller motverkande krafter som 

hindrar elevens utveckling har direkt betydelse för förhållningssättet gentemot eleven. 

Genom en tydlig och öppen dialog kan många missförstånd och schismer undvikas.  

 

Delaktighet, för vem?  

Utifrån resultatet aktualiseras frågan om det är pedagogerna, föräldrarna eller eleven som ska 

avgöra om hen känner tillhörighet och delaktighet? Elevens känsla av att äga rätten att avgöra 

med vem hen vill umgås och erkännandet av elevens person påverkar dennes engagemang 

och vilja för samhandling (Szönyi och Söderquist Dunker, 2015:11ff). Intervjuerna visar att en 

elev kan känna sig mer delaktig i ett litet sammanhang, där hen får ta en naturlig plats, kontra 

en stor klass där eleven blir exkluderad på grund av exempelvis kommunikativa svårigheter. 

Motsatt kan eleven känna mer delaktighet i stort sammanhang, då hen får delta i 

undervisningen gemensamt med alla andra elever. Intervjumaterialet poängterar att skolans 

personal behöver ha en öppen dialog med framförallt eleven för att dennes syn ska råda. 

Sandström, Nilsson och Stier (2014:152) menar det att elevens tankar och idéer blir bekräftade 

och hörsammade är av stor vikt för elevens självkänsla och delaktighet. Däremot, för elevens 

känsla av delaktighet kan det räcka med att få finnas i gemenskapen och lyssna, men med 

vetskapen av att kunna bli lyssnad på. Rye (2009:88f) påpekar samtidigt att det finns en risk 

att eleven med kommunikationssvårigheter uppfattas som passiv och därmed lätt blir 

exkluderad ur gemenskapen.  

 

Informanterna lyfter också frågan om eleven lättare blir förstådd i en mindre grupp där både 

personal och vänner kan ha större förståelse. Rye (2009:82) menar att en förutsättning för 

lärande och bemästrande av omvärlden är kommunikation och interaktion. Håkansson och 

Sundberg (2012:96f) visar att pedagogen har lättare att inkludera och individualisera i ett 

mindre sammanhang, vilket inte måste vara liktydigt med en särlösning. Det skulle också 

kunna röra sig om en mindre storlek på ordinarie klass. Dessutom har mindre klasstorlek visat 

sig fördelaktig på självkänsla och delaktighet. Hoel (2001:79) pekar dessutom på att den lilla 
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klassen lättare skapar möjligheter att utveckla elevens språk, då de känner sig tryggare och 

vågar fråga och utforska tankar baserade på egna erfarenheter. Däremot poängterar 

intervjumaterialet likväl som Nilholm och Göransson (2013:27), att en större gemenskap 

innebär fler möten med andras erfarenheter vilket ger rikare möjligheter för eleven. Det talar 

för att en variation av bakgrund bör finnas inom klassen.  

 

Förförståelsens betydelse och konsekvenser 

Nilsson och Petrén (2011:38) visar att lärare många gånger har en övertro på elevens förmåga 

i strävan efter godkända betyg vilket leder till minskade anpassningar och stöttning. Både 

intervjuer och litteratur tyder på att eleven behöver vara förberedd inför lektionen. Rose och 

Martin (2013:19, 22f) och Aspman (2010:59f) menar att det kan vara enklare med generella 

anpassningar så som exempelvis att inleda lektionen med att fokusera och orientera eleven i 

lektionens ämne, struktur och syfte, men samtidigt att det kanske inte räcker. En informant 

menade att det för varje lektion, där eleven känner sig fullt delaktig både fysiskt och 

pedagogiskt, kan krävas en timmes förarbete tillsammans med eleven där hen får 

förförståelse för ämnet samt förståelse om begrepp och lektionsinnehåll. Det kan även krävas 

ytterligare en timmes efterbehandling där läraren undersöker vad eleven har förstått för att 

kunna komplettera luckor. På det hela taget krävs då för varje lektionstimme ytterligare två 

timmar till för- och efterarbete. Om eleven lyckas beror således på hur väl förberedd denne 

är in i aktiviteten.  

 

Eleven kan därtill ha behov av vila och sjukgymnastik samt ha generellt långsammare 

processtid och ställtid som påverkar progressionen. Det gör att ekvationen blir svår att lösa 

inom ordinarie skoltid. Samtidigt kan generella anpassningar gynna flera elever. Genom att 

explicit undervisa eleverna om olika genrer, cirkelmodellen och ämnesrelaterat språk får 

eleverna utökade scheman vilket ökar elevernas förförståelse. Träningen resulterar också i att 

elevernas metaförmåga utökas och därigenom möjligheterna att plocka fram kunskap för att 

processa och bearbeta innehåll och uppgifter (Eklund & Kristiansen, 2009:37f., Gibbons, 

2009:79ff, 125ff., Hoel, 2001:46ff, 59f., Kullberg, 2004:51ff., Rose & Martin, 2013:153ff).  
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Jämkning som strategi 

Ett sätt att möta den ökade mängden av moment är att jämka lärinnehållets stoffmängd. 

Läraren måste konstant överväga och prioritera syftet och väsentligt innehåll i ett moment 

(Eklund & Kristiansen, 2009:27f). En svår avvägning, som informanterna vittnar om, är att 

pedagogen ska göra individualiserade planeringar för eleverna, där kunskapskravet måste 

tillgodoses, med en för stor mängd kunskapsstoff, vilket påverkar eleven negativt. Samtidigt 

kan eleven ha exekutiva svårigheter vilka minskar elevens möjlighet att överblicka uppgiften 

och ta ut relevant information.  

 

Nilholm (2007:62) pekar på samma balansgång mellan kunskapskrav och likvärdig utbildning 

kontra individualisering och anpassning. Pedagogen kan då begränsa elevens stoffmängd men 

samtidigt också elevens möjligheter att nå högre betyg. Kärnan är att pedagogen ska 

säkerställa att eleven faktiskt har chans att lyckas att nå ett godkänt resultat. En möjlig 

strategi, berättad av informanter, är tematiskt arbetssätt där flera ämnen kan samsas om en 

gemensam produkt och flera olika kunskapskrav kan vara involverade. Aspman (2010:55, 72) 

visar på liknande fördelar samt att det är lättare att individanpassa då eleverna tillverkar sitt 

eget läromedel. Eleven kan på så sätt bli delaktig i framställandet av ett gemensamt alster, 

vad Szönyi och Söderquist Dunker (2015:11ff) kallar för samhandling, vilket är positivt både 

för delaktigheten och självkänslan. Jämkningen kan också bestå i, som tidigare påpekats, att 

hitta generella anpassningar planerade för att uppgiften ska passa alla elever i en klass. Liksom 

Lutz (2013:91) poängterar kommer generella anpassningar, som görs i klassrummet, tillgodo 

för fler elever i behov av stöd.  

 

Allt hänger på pedagogerna 

Pedagogens skicklighet att möta eleven i behov av särskilt stöd och skapa en relation till 

denne, samtidigt som hen ska anpassa arbetsmaterialet, är avgörande för att eleven ska 

lyckas. Lärarens möjligheter att skapa denna känsla underlättas genom dennes kompetens 

och erfarenhet. En relation byggd på ömsesidig respekt, bejakande, tillit och optimism leder 

till en positiv utveckling (Rye, 2009:55).  

 

Hundeide (2001:97ff) pekar på motsatta förhållandet, där läraren inte tror att eleven har 

chans att följa undervisningen vilket medför begränsningar i samspelet. Resultatet blir 
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minskad motivation hos eleven. Istället ska läraren arbeta proaktivt och resursorienterat 

baserat på elevens positiva styrkor och förmågor. Fokus läggs på så sätt på 

utvecklingsmöjligheten, vilket leder till en positiv självbild istället för identifiering med 

funktionsnedsättningen. Pedagogen behöver därför på ett tydligt sätt visa på och bekräfta 

positiva prestationer.  

 

Intervjumaterialet visar, likt Rose och Martins (2013:19) teori om beröm, prov på lärarens 

frustration i spänningen mellan att försöka arbeta med elevens självförtroende och 

individuella kunskapsnivå, medan eleven upplever kunskapskraven som orimliga. Pedagogen 

behöver därför vara ämneskunnig för att veta vad som är väsentligt stoff och samtidigt kunna 

sålla bort annan information. Vidare ska pedagogen kunna förenkla förklaringar så att de ska 

bli begripliga och sedan presentera innehållet på ett väl avvägt sätt i lagom stora doser och 

med enkla och tydliga instruktioner på uppgifter, möjliga för eleven att överblicka. Pedagogen 

måste därför ha en stor kompetens och erfarenhetsbank, vara flexibel och uppfinningsrik för 

att kunna fånga och driva elevernas utveckling utifrån dennes starka sidor. Det är dock viktigt 

som Nilsson och Petrén (2011:37) påpekar att stödet inte får vara knutet till och beroende av 

en enskild pedagog, då detta skulle vara för sårbart. Det ligger således på rektors ansvar att 

tillhandahålla med flera personal som innehar relevant kompetens, samt fortlöpande 

kompetensutvecklingsinsatser för hela personallaget.  

 

Som visats ovan i både intervjuresultat och litteraturgenomgång är pedagogens tidigare 

erfarenheter otroligt viktiga och ibland direkt avgörande.  Aspelin (2015:3ff) menar att läraren 

tillskansar sig skicklighet i sin relationskompetens genom tidigare erfarenheter. 

Relationskompetensen visar sig i hur läraren bemöter, stöttar, aktiverar och främjar 

interaktionsmönster. Läraren ska bekräfta eleven men samtidigt skapa möjlighet för 

förändring. Nilsson och Petréns studie (2011:48) visar också på att föräldrarna valde särskilda 

undervisningsgrupper framförallt just på grund av kompetensen och erfarenheten i 

arbetsgruppen.  

 

Relationen till eleven måste dessutom präglas av det oförutsägbara mötet som är svårt att 

planera. I intervjuerna framkommer att eleven kan ha råkat ut för negativa upplevelser innan 

skoldagens början eller må fysiskt eller psykiskt dåligt. Pedagogen måste då vara lyhörd och 
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flexibel i sitt bemötande och ändra innehållet efter elevens mående. Pedagogen kan dessutom 

mediera och fungera som en förebild i hur man kan hantera motgångar och svårigheter. Elev 

och pedagog påverkar således varandra i en relationell process, vilket Aspelin (2013:19) kallar 

för samverkan och samvaro.  

 

Spänningen mellan olika kulturer 

Szönyi och Söderqvist Dunker (2015:31ff) redovisar tre olika kulturer. Kamratkulturen har visat 

sig viktig för elevens utveckling både socialt och kognitivt. Vad jag däremot ser som ett 

dilemma är den oundvikliga spänningen mellan undervisnings- och omsorgskultur.  

Omsorgskulturen är inte enbart negativ. Det visar sig att omvårdande moment i skolvardagen 

är ofrånkomliga och nödvändiga. Elever med en CP-skada kan exempelvis behöva 

förflyttningshjälp, hjälp med att äta, toalettbesök, sjukgymnastik och vila. Samtidigt är skolans 

primära uppdrag undervisning och kognitiv utveckling med mål mot fortsatta livet och på sikt 

arbetsliv.  

 

Dock är risken påtaglig att rollen blir mer omvårdande, främst i mindre grupper, samtidigt som 

omfattningen av elevens hjälpbehov självklart påverkar utfallet. Den positiva förväntan gör 

att eleven växer. Elevens lust för utveckling och att uttrycka sig ökar om dennes försök möts 

av intresse, uppmuntran och respekt. Eleven måste få känna att hens svårigheter är 

accepterade och inte behöver döljas. En förstående attityd från omgivningen minskar elevens 

stress. Samtidigt krävs det en lång rad positiva erfarenheter för att bygga upp självförtroendet, 

särskilt om eleven har tidigare negativa erfarenheter. Motsatt effekt får negativ förväntan 

som bidrar till en ond spiral där eleven använder ineffektiva insatser och ger upp tidigare för 

att undvika ytterligare försämrad självbild. Nya misslyckanden ses som bekräftelse på egen 

oförmåga vilket gör att eleven (Taube, 2013:65, 87ff, 117, 123).  

 

De signaler som personalen sänder till eleverna är otroligt viktiga. Taube (2013:128f) 

poängterar att läraren inte ska vara ’snäll’ vid misslyckanden. Risken finns då att eleven känner 

att hen är snäll för att jag är dum. Istället är det viktigare att betona det positiva i elevens 

arbeta för att på så sätt stärka eleven.  Ett annat exempel är personalen som berömmer med 

orden ’Vilket stort hjärta du har.’ till den elev som skjutsar en annan elev i rullstol. Budskapet 
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till eleverna blir att eleven i rullstol inte klarar sig själv och att den andra bara är med för att 

vara snäll, inte för att de vill vara kamrater (Nilsson & Petrén, 2011:73).  

 

Det finns även tendenser i resultatet som pekar på att det skiljer mellan manlig och kvinnlig 

personal, där kvinnorna lättare faller in i en vårdande omsorgskultur, vilket leder till 

antagandet av att en blandad manlig och kvinnlig miljö är att föredra. Som jag ser det är det 

av stor vikt att personalen medvetandegör genom att diskutera och utvärdera 

förhållningssätt, verksamheten samt elevernas kognitiva och sociala utveckling med jämna 

mellanrum, för att på så sätt hitta balansgången mellan undervisnings- och omsorgskultur.  

 

Är det värdegrunden som avgör? 

En bra skola planerar för och räknar med alla elever! Skolledningens förhållningssätt präglar 

kollegiets värdegrund. Samtidigt påverkar övriga elever också elevens skoldag. Värdegrunden 

måste därför vara en aktiv del av skolans arbete som ständigt behöver aktualiseras. Elever 

med särskilda behov måste få vara en central del av skolan och inte en åsidosatt subgrupp. 

Enligt Nilsson och Petrén (2011:78f) är okunskap bland skolpersonal och skolledare en av de 

viktigaste faktorerna när skolsituationen inte fungerar. Genom ekonomiska prioriteringar, 

utökad kunskap och flexibelt förhållningssätt måste skolan anpassas och hitta lösningar för att 

den enskilda eleven ska få en meningsfull skolgång.  

 

Jag upplever också att rådande lokala och nationella normer angående ’en skola för alla’, 

integrering/inkludering och specialpedagogiskt perspektiv påverkar värdegrunden. Synen 

påverkar skolans inställning om elever i behov av särskilt stöd med ytterligheterna där den 

ena synen utgörs av eleven som ett problem, vilket helst bör elimineras från den öppna 

verksamheten till någon segregerande särlösning, där det dessutom ofta råder en 

omsorgskultur. Å andra sidan kan elevernas olikheter ses som en berikande resurs för skolans 

mångfald, där de tillåts vara delaktiga i en kamrat och undervisningskultur.  
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Slutsats  

Som ett svar på mitt syfte att undersöka vilka didaktiska och pedagogiska konsekvenser som 

kan vara förknippade med Cerebral pares, samt ovan framställda antaganden, ställer jag mig 

frågan, ’Hur ska undervisningen av en elev med CP-skada planeras för att vara så effektiv som 

möjligt?’. Jag kommer i det här avsnittet att sammanfatta de framgångsfaktorer och 

svårigheter som jag fick fram genom intervjuerna kopplat till metodlitteratur och didaktisk 

litteratur. Avslutningsvis kommer jag att, med stöd av vad jag fått fram genom litteratur och 

intervjuer, presentera ett sammandrag av tillvägagångssätt och metodik som jag finner 

lämpligt i undervisningen av CP-skadade elever.  

 

Framgångs- och försvårande faktorer 

Till framgångsfaktorer, menar informanterna, hör grundförutsättningen att fysiskt kunna 

komma in i skolan. Skolans gemensamma positiva elevsyn och värdegrund har också stor 

inverkan på lärandesituationen. Pedagogen behöver också lära känna och ha en relation till 

eleven. Därtill behöver personal och föräldrar delge varandra rätt kunskap om eleven och 

samverka med andra aktörer för att på så sätt verka för tydliga mål och skapa en trygghet i 

omgivningen. Undervisningen ska vara individualiserad, på rätt nivå och med rätt stöd både 

pedagogiskt och med hjälpmedel, utan att peka ut och exkludera eleven. Pedagogen måste 

vara flexibel, ha tålamod och planera för en långsam progression. Eleven måste också ha 

möjlighet att gå undan för enskild undervisning där det finns större möjligheter att bryta ned 

materialet till begripligt stoff men också för vila. Bland det som informanterna tycker är 

viktigast är att låta eleverna känna att de lyckas och att de får lära för livet. 

 

Informanterna visar också på motsatt förhållande där faktorer försvårar undervisningen. Den 

största barriären ligger i att lokalerna inte är tillgängliga. Det kan dessutom finnas okunskap, 

ointresse och brist på erfarenhet av att underlätta för eleven. Det leder i sin tur till att eleven 

inte kan delta i eller förstå undervisningen och blir på så sätt exkluderad utan att känna 

mening och delaktighet i sammanhanget. Pedagogen kan också ha svårigheter med att hitta 

rätt tempo, nivå och relevant material för undervisningen. Eleven kan dessutom ha hög 

frånvaro vilket leder till att hen kommer efter i undervisningen. I kombination med långsam 

progression blir detta till dubbelt hinder. Svårigheter med kommunikation försvårar 
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inlärningen och ökar dessutom risken att bli exkluderad. En ineffektiv och bristfällig samverkan 

runt eleven påverkar elevens skolsituation och trygghet negativt och motverkar ett optimalt 

lärande.  

 

Slutsatsen jag drar utifrån litteraturgenomgången och intervjumaterialet är att det är viktigt 

att arbeta med grundläggande färdigheter från start, men samtidigt kunna individualisera och 

arbeta med elevens starka förmågor för att motverka låg självbild. Barnet måste få känna att 

jag är bra och har betydelse, omgivningen räknar med mig. Elevens förmågor behöver 

kartläggas i samverkan av flera personer med en varieration av professioner för att elevens 

utmaning ska läggas på en realistisk nivå inom dennes proximala utvecklingszon. Uppgifterna 

behöver därför anpassas så att eleven kan lyckas genom kortsiktiga tydliga mål där läraren kan 

förstärka den positiva känslan av insats i arbetet och avklarad uppgift. Eleven behöver vidare 

få vara delaktig och få lika rika möjligheter till erfarenheter som andra elever. För att lättare 

tillgodogöra sig lektionsinnehållet behöver eleven få öva färdigheter och språklig 

medvetenhet genom begreppsinlärning och en rik variation av uppgifter där eleven får 

använda flera sinnen. Eleven har dessutom större chanser att minnas om hen får uppleva 

innehållet mer konkret. Vidare behöver eleven träna sin metaförmåga för att förstå sitt 

lärande med språkligt utvecklande innehåll, vilket leder till att eleven ska kunna föra 

utvecklade resonemang. Genom mediering skapar läraren erfarenheter, möjliga för eleven att 

beskriva i ord. Organisationen bakom eleven är också av stor betydelse där skolledningen 

påverkar klimatet på skolan och den närmsta arbetsgruppen måste ha tid att samplanera och 

utvärdera. En öppen och rak kontakt med föräldrarna är avgörande för samarbetet med 

externa aktörer men främst för förtroendet och elevens trygghet i skolan.  

 

Jag vill också påvisa, utifrån intervjuer och litteratur med koppling till mina frågeställningar 

om framgångsfaktorer, att det behövs en kombination av olika kulturer och lösningar för att 

möta olika elevers behov. Eleven måste få känna delaktighet och samhörighet med en grupp. 

Samtidigt kan samma elev också behöva en anpassning i form av en särlösning där eleven har 

möjlighet att få det individuella stöd hen behöver för att utvecklas. Vilket också är kärnan i 

dilemmaperspektivet, presenterat ovan av Nilholm (2007, 62ff). Världen är inte svart eller vit 

och kan därför inte skiljas i enbart goda eller onda strategier. Det finns olika nyanser av behov 

med en uppsjö av lösningar. Likt dilemmaperspektivet tror jag inte att det finns en rätt modell 
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utan att kontexten runt varje enskild elev måste få styra valet av lösning. Som tidigare 

påpekats kan en elev känna sig mer delaktig i ett större sammanhang medan en annan elev 

snarare blir exkluderad i motsvarande situation och skulle må bättre i en tryggare mindre 

grupp. I den bästa av världar skulle klassammansättning och gruppstorlek vara optimalt 

konstruerad för att samtliga elever ska utvecklas och känna delaktighet. Realistiskt sett beror 

det i slutänden på pedagogernas kreativitet och lösningsfokusering i kombination med 

relationell kompetens, gruppklimat och värdegrund samt den enskilda individens 

preferensramar om vad hen anser som optimalt för den egna utvecklingen och möjligheterna 

att tillmötesgå detta.   

 

Pedagogiska implikationer 

En förutsättning för lärande är en lugn och trygg miljö, där eleven är placerad så att hen ser 

och hör, med lagom mycket stimuli samt har tillgång till de hjälpmedel som behövs. Vidare 

tror jag inte att god kvalité i undervisningen är knutet till endast en metod, utan läraren 

behöver vara flexibel och uppfinningsrik men samtidigt förtrogen med flertalet didaktiska 

metoder för att kunna göra avväganden och bedömningar av vad just den eleven behöver för 

att lära sig ett specifikt område. Det viktigaste i arbetet är relationen mellan elev och pedagog, 

men även proaktivt arbete för en god relation elev mot elev. Jag kommer vidare att presentera 

några förslag, hämtade och sammanställda från tidigare presenterad litteratur med förankring 

i intervjumaterialet, på arbetssätt som är förknippade med de svårigheter som presenteras 

ovan.  

 

En konkret tänkande elev behöver få öva på att använda terminologi och ämnesbegrepp i 

autentiska kontexter. Genom mediering i form av strukturerade textsamtal lär sig eleven att 

plocka fram viktig information som sedan bearbetas tillsammans för att eleven ska få kunskap 

om vad som är viktig information samt hur texter kan formuleras med egna ord. 

Dacapoövningar ger eleven också möjlighet att träna momentet utifrån flera liknande, men ej 

identiska, övningar vilka skapar förtrogenhet hos eleven. Stöttningen ska vara stor i början 

men i och med att elevens egen förmåga ökar ska stödet succesivt minskas. Mindre grupper 

kan hjälpa eleven att komma till tals och få delaktighet i sammanhanget samtidigt som 

klassituation kan ge positiva erfarenheter av att lyckas med samma arbete som övriga. Genom 

att ge eleven stödjande formativ feedback och visualisera elevens utveckling, utifrån rimliga 
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och tydliga mål, med hjälp av konkret redovisningsmaterial ökar elevens metakognitiva 

förmåga, samt att eleven kan se vad hen har lärt sig vilket har positiva effekter på 

självförtroendet. Exempelvis kan tydliga matriser vara användbara för att visa progression i 

ett visuellt bedömningsverktyg, framförallt när eleven själv kan vara med och pricka av 

uppnådda mål och kriterier.  

 

Genom korta varierade arbetspass där pedagogen presenterar en uppgift i taget ökar elevens 

fokuseringsförmåga samtidigt som elevens trygghet och förförståelse ökar om hen blir 

presenterad för lektionens upplägg i början av lektionen. Vidare bör pedagogen prioritera det 

stoff som ska bearbetas och förstärka instruktioner med bilder för att vara konkretare och 

tydligare. Det är viktigt att samtala med eleven om svårigheter och försök hitta orsaker som 

inte är förknippade med funktionsnedsättningen. För att stärka elevens självkänsla bör 

samtalet avslutas med framåtsyftande feedback. Eleven kan också ha svårigheter att slutföra 

uppgifter vilket de behöver stöttning med. Sammantaget krävs att pedagogen är förtrogen 

och har en kreativ och framåtsyftande inställning för att kunna bedriva adekvat undervisning 

med lämpliga anpassningar av arbetssätt och innehåll. 

 

Vidare är det viktigt att utveckla elevens exekutiva- och minnes-funktioner genom att arbeta 

med metanivåer av lärandet. Att utforma tydliga rutiner i vardagen hjälper eleven att få 

struktur i arbetet. Formulera också realistiska mål där eleven tillåts att delta i planeringen av 

vägen till målet. Eleven kan behöva hjälp att utvärdera sin progression. Hitta därför vägar för 

eleven att minnas genom exempelvis konkreta stödstrukturer, stödord och artefakter, 

’föremål som hjälper minnet’, använd digitalkamera och konkret schema eller kalender och 

färgkoda med konsekvent system. Eleven kan också ha svårigheter med 

framplockningsförmågan vilket gör att pedagogen ska undvika öppna 

minnesframplockningsfrågor samtidigt som öppna frågor, när arbetet är igång, kan hjälpa 

eleven att tänka framåt. Vid skrivuppgifter, kan eleven också behöva hjälp att göra en tydlig 

plan hur hen ska utföra uppgiften. Det kan också vara nödvändigt att vid behov använda 

bildstöd eller tankekarta. Underlättande för eleven kan också vara att hen får förslag på hur 

meningar och stycken kan inledas för att på så sätt komma igång med arbetet samt att skriva 

på datorn i korta arbetspass med tydliga och frekventa pauser.  
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Många av eleverna har svårigheter med matematik. För att eleven så småningom ska bli mer 

självständig behöver manualer och formler introduceras med mycket inledande stöttning som 

succesivt reduceras. När det är lämpligt bör eleven dessutom ha tillgång till hjälpmedel som 

exempelvis miniräknare och tabellkort för att på så sätt minska elevens energiförbrukning. För 

att öka tydligheten i uppgifter kan eleven också vara hjälpt av att olika räknesätt markeras 

med förutbestämd och konsekvent färgsättning. Matematikboken består dessutom ofta av 

mycket bilder, instruktioner och uppgifter på varje sida. För att underlätta vid perceptuella 

svårigheter kan sidorna täckas så att bara det som bearbetas vid tillfället är synligt. Vid behov 

behöver också en vuxen vara närvarande för att underlätta strukturen vid problemlösning 

eller agera sekreterare.  

 

Eleven med minnessvårigheter kan behöva längre tid, muntlig redovisning och visuellt stöd 

vid genomförande av bedömningsuppgifter. Som anpassning kan eleven också ha 

instuderingstext och/eller frågor som stöd framför sig. Istället kan pedagogen höja kravet på 

svar och resonemang. Dessutom kan det underlätta om någon annan agerar sekreterare samt 

läser för eleven eller använda inläst material. Det är en ständig avvägning och prioritering av 

vad som är relevant stoff och vilka förmågor som ska övas och bedömas. Men viktigaste av allt 

är att pedagogen har stort tålamod, är flexibel och låter eleven få känna att hen kan lyckas.  
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Förslag på vidare forskning 

Jag anser att det i nuläget saknas tillräcklig kunskap i ämnet och vill således bidra med 

fördjupad insikt, både vetenskaplig men också praktisk i hur vi som pedagoger bäst bör 

utforma vår undervisning för elever med en CP-skada.  Jag har studerat både litteratur och 

forskning för att hitta lämpliga infallsvinklar för mitt arbete men haft svårigheter med att hitta 

en variation som ger en bredd och samtidigt djupgående kunskaper.  Övervägande delen av 

den forskning jag har tillgång till har rört den fysiska aspekten av funktionsvariationen. Jag har 

i mitt sökande hittat forskning från USA angående CP kopplat till exekutiva eller perceptuella 

funktioner, men dessa har inte varit skrivna ur ett pedagogiskt perspektiv med en skol- och 

undervisningskontext i fokus. Som exempel finns det betydligt mycket mer pedagogisk 

forskning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än vad jag har lyckats hitta om 

Cerebral pares. Mitt förslag för vidare forskning är således att djupare studera pedagogiska 

konsekvenser av Cerebral pares. 

 

  



 

 58 

Referenser  
1177.se. Cerebral pares – CP. Tillgänglig 2017-09-20 från:  

https://www.1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Cerebral-pares--
-CP/  
 

Andersson, B. & Thorsson, L. (2007). Därför inkludering. Specialpedagogiska institutet 
 
Asmervik, S., Ogden, T. & Rygvold, A-L. (red.). (2001) Barn med behov av särskilt stöd.  

(3dje uppl.). Lund: Studentlitteratur 
 
Aspelin, J (red.). (2013). Relationell specialpedagogik – i teori och praktik. Kristianstad  

University Press 
 
Aspelin, J. (2015). Lärarens relationskompetens. Utbildning & Demokrati 2015, vol. 24, nr 3. 
 
Aspelin, J. & Persson, S. (2011). Om relationell pedagogik. Malmö: Gleerups 
 
Aspman, L. (2010). Elever med rörelsehinder och/eller kommunikationssvårigheter-  

berättelser ur livet blandat med tips och idéer. Borås: Recito 
 
Axlund, A. (red.). (2014). Vad kan man göra vid CP?. Infoteket om funktionshinder vid  

Uppsala landsting. Tillgänglig 2017-06-10 från: 
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Rorel
sehinder1/Vad-kan-man-gora-vid-CP/ 

 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur 
 
Bergqvist, S. (red.). (2003) Att möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber 
 
Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter. Lund:  

Studentlitteratur 
 
Dalen, M. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups 
 
Dammert, R. (2013). Funktionshinder vad är det?. Stockholm: Nordsteds ljuridik AB/Fritzes 
 
Eklund, C. & Kristiansen, I. (2009). Metodhandbok-Pedagogiskt stöd för elever med  

förvärvad hjärnskada. Stockholm: Barncancerfonden.  
 
Fejes, A. & Thornberg, R. (red.). (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber 
 
Gibbons, P. (2009). Lyft språket Lyft lärandet – språk och lärande. Stockholm: Hallgren &  

Fallgren 
 
 

https://www.1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Cerebral-pares---CP/
https://www.1177.se/Ostergotland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Cerebral-pares---CP/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Rorelsehinder1/Vad-kan-man-gora-vid-CP/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Rorelsehinder1/Vad-kan-man-gora-vid-CP/


 

 59 

Gibbons, P. (2010). Stärk språket Stärk lärandet – Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt  
 för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren 
 
Gillberg, C. (2012). ESSENCE- Föreläsning på konferensen för NPF barn och ungdom –  

kunskaper, insikter och samverkan - Göteborg 2012-10-31.  
Tillgänglig 2017-10-30 från: https://vimeo.com/54046288 

 
Gillberg, C. (2013). ESSENCE -- definition, prevalens, prognos och insatser.  

Tillgänglig 2017-06-10 från: 
http://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/forskarhornan/2013/essence-
begreppet-maj-2013 
 

Hartman, S. (2003). Skrivhandledning för examensarbete och rapporter. Stockholm: Natur och 
kultur 
 
Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Skolverket 
 
Hildén, A. (2014). Anpassningar för oss med rörelsehinder – Intervjuer med elever, lärare  
 och övrig skolpersonal på gymnasiet. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet  
 
Hoel, T-L. (2001). Skriva och samtala – lärande genom responsgrupper. Lund:  

Studentlitteratur 
 
Huneide. K. (2011). Vägledande samspel i praktiken. Stockholm: ICDP-förlag 
 
Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning. Stockholm: Natur och kultur 
 
Lagerkvist, B. & Lindgren, C. (red.). (2012). Barn med funktionsnedsättning. Lund:  

Studentlitteratur 
 
Lauruschkus, K., Olofsson, C. & Traneflykt, J. (2009). Kognitiva och perceptuella funktioner  
 hos barn med Cerebral pares – en artikelgranskning. Habilitering och  
 Hjälpmedel – Fou-enheten region Skåne  
 
Lundgren, U-P., Säljö, R & Liberg, C. (red.). (2012). Lärande skola bildning. Stockholm: Natur  

och kultur 
 
Lutz, K. (2013). Specialpedagogiska aspekter – möt med det som inte anses lagom.  

Stockholm: Liber 
 

Kullberg, B. (2004). Lust och undervisningsbaserat lärande. Lund: Studentlitteratur 
 
Munir, D. (2004). Licensiatavhandling - Unga människor med rörelsehinder utanför  

arbetsmarknaden – Om barriärer, Sociala relationer och livsvillkor. Örebro 
Studies in Social Work. Örebro University  

 
 

https://vimeo.com/54046288
http://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/forskarhornan/2013/essence-begreppet-maj-2013
http://gillbergcentre.gu.se/forskningsomraden/forskarhornan/2013/essence-begreppet-maj-2013


 

 60 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever ”I behov av särskilt stöd”- vad betyder det och vad  
vet vi? Forskning i fokus nr.28 . Stockholm: Myndigheten för skolutveckling 

 
Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur 
 
 
Nilholm, C. & Göransson, K. (2013). Inkluderande undervisning – vad kan man lära av  

forskningen?. Forskning och utveckling nr 3. Stockholm: Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 
 

Nilsson, A. & Petrén, H. (2011). Skolad eller spolad. Årsrapport 2011. Stockholm: RBU 
 
Nygren. G. (2008). Skolvardag med rörelsehinder – en etnografisk studie. Rapportserie  

Forum för skolan. Uppsala universitet 
 
Nyman, H. & Bartfai, A. (red.). (2014). Klinisk neuropsykologi. Lund: Studentlitteratur 
 
Olsson, M. (2016). Lärares ledaskap som möjliggör och begränsar i mötet med ’alla’ barn –  

en deltagarorienterad studie. Stockholm: Stockholms Universitet 
 
Patel, R. & Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder- att planera, genomföra och  

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 
 
Påhlman, M.  (2016). Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn med cerebral pares. 

Tillgänglig 2017-06-10 från: 
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/219591 

 
Reishenberg, M & Lundberg, I. (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal.  

Stockholm: Natur och kultur 
 
Rose, D. & Martin, J-R. (2013). Skriva läsa lära – Genre, kunskap, pedagogik,Learning to write  

– learning to read. Stockholm: Hallgren & Fallgren   
 
Rye, H. (2009). Samspel, kommunikation och utveckling – Barn i behov av särskilt stöd.  

Lund: Studentlitteratur 
 
Sandström, M., Nilsson, L. & Stier, J. (2014). Inkludering- möjligheter och utmaningar. Lund:  

Studentlitteratur 
 
Sanner, G. (1992). Cerebral Pares. I Bille, B. & Olow, I. Barnhabilitering vid rörelsehinder.  
 Stockholm: Almqvist & Wiksell 
 
Sandström, M., Nilsson, L. & Stier, J. (red.). (2014). Inkludering – möjligheter och utmaningar.  

Stockholm: Studentlitteratur 
 
SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm:  

Socialdepartementet 

http://www.researchweb.org/is/vgr/project/219591


 

 61 

 
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  
 
 
Skolverket. (2017). Läroplan för grunskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad  
 2017). Stockholm: Skolverket 
 
Szönyi, K. & Söderqvist Dunkers, T. (2015). Delaktighet - ett arbetssätt i skolan. Stockholm:  
 Specialpedagogiska skolmyndigheten 
 
Taube, K. (2013). Läsinlärning och självförtroende. Lund: Studentlitteratur 
 
Teveborg, L. (2001). Elever i behov av särskilt stöd : en bok om olika funktionshinder och  

skolans stödjande insatser för elever med dessa funktionshinder. Lund: 
Gleerups  

 
Vinterek. M. (2006). Individualisering i skolsammanhang. Myndigheten för skolutveckling.  
 
Westbom, L. (2013). Cerebral Pares. Neurosektionen, Barnmedicinska kliniken SUS.  

BarnReHab Skåne HoH. Tillgänglig 2017-06-10 från:  
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rj
a&uact=8&ved=0ahUKEwjm4NaX7bPUAhXFuBoKHRJ3AssQFghMMAY&url=http
%3A%2F%2Fwww.med.lu.se%2Fcontent%2Fdownload%2F88522%2F612915%2
Ffile%2F131101%2520%25C3%2585H%2520CP%2520med%2520kand.pdf&usg
=AFQjCNEx3Q1MyXUtcveTnmab3CmM5o5QaA&sig2=Irq9xxvbiFZfkg7Na7qf0w 

 
 
 
 
  

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4NaX7bPUAhXFuBoKHRJ3AssQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.med.lu.se%2Fcontent%2Fdownload%2F88522%2F612915%2Ffile%2F131101%2520%25C3%2585H%2520CP%2520med%2520kand.pdf&usg=AFQjCNEx3Q1MyXUtcveTnmab3CmM5o5QaA&sig2=Irq9xxvbiFZfkg7Na7qf0w
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4NaX7bPUAhXFuBoKHRJ3AssQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.med.lu.se%2Fcontent%2Fdownload%2F88522%2F612915%2Ffile%2F131101%2520%25C3%2585H%2520CP%2520med%2520kand.pdf&usg=AFQjCNEx3Q1MyXUtcveTnmab3CmM5o5QaA&sig2=Irq9xxvbiFZfkg7Na7qf0w
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4NaX7bPUAhXFuBoKHRJ3AssQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.med.lu.se%2Fcontent%2Fdownload%2F88522%2F612915%2Ffile%2F131101%2520%25C3%2585H%2520CP%2520med%2520kand.pdf&usg=AFQjCNEx3Q1MyXUtcveTnmab3CmM5o5QaA&sig2=Irq9xxvbiFZfkg7Na7qf0w
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4NaX7bPUAhXFuBoKHRJ3AssQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.med.lu.se%2Fcontent%2Fdownload%2F88522%2F612915%2Ffile%2F131101%2520%25C3%2585H%2520CP%2520med%2520kand.pdf&usg=AFQjCNEx3Q1MyXUtcveTnmab3CmM5o5QaA&sig2=Irq9xxvbiFZfkg7Na7qf0w
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm4NaX7bPUAhXFuBoKHRJ3AssQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.med.lu.se%2Fcontent%2Fdownload%2F88522%2F612915%2Ffile%2F131101%2520%25C3%2585H%2520CP%2520med%2520kand.pdf&usg=AFQjCNEx3Q1MyXUtcveTnmab3CmM5o5QaA&sig2=Irq9xxvbiFZfkg7Na7qf0w


 

 62 

Bilaga 1 

Intervjuguide  
 
Bakgrundsinformation  
Kön, ålder, verksam inom undervisningsområdet.  

 
Begreppsorientering  
Vad betyder begreppet… för dig?  
Integrering/inkludering  
Exkludering  
Individualisering  
En skola för alla  
 
Arbetssätt och metod  
När du arbetar med en elev med CP-skada, arbetar du efter någon speciell metod? Vilka arbetssätt 
anser du är de viktigaste?  
(kompensatoriskt/resursorienterat perspektiv, mediering och scaffolding, Perceptuellt (Auditivt, 
visuellt, Haptisk – ’via känsel och rörelser’), 1-1, arbete tillsammans i mindre grupp/enskilt, andra 
förslag)?  
 
Kan du berätta om hur din dagliga kontakt med eleverna påverkas av elevens funktionsvariation 
(pedagogiskt/didaktiskt/planering/arbetssätt)?  
 
Hur arbetar du för att eleverna ska känna sig trygga och accepterade?  
 
Vilken instans/vem är det som har gett dig redskap och verktyg att lyckas med undervisningen av 
elever med CP-skada? Vilka rutiner har skolan runt informationen av nya lärare om elevernas 
problematik?  
 
Hur fungerar organisationen runtomkring eleven mellan dig, assistenter, andra lärare, skolledning, 
BUH, föräldrar m.fl.? Ge gärna exempel på hur olika aktörer är involverade.  
 
Integrering och inkludering  
Vilka fördelar kan du se med att en elev med en CP-skada går i en vanlig klass? (med/utan 
assistent/resurslärare)  
 
Vilka nackdelar kan du se med att en elev med en CP-skada går i en vanlig klass? (med/utan 
assistent/resurslärare)  
 
Vad tror du har varit till hjälp för dem i en vanlig skolklass?  
 
Vilka fördelar kan du se med att en elev med CP-skada går i en särskild undervisningsgrupp? 
(med/utan assistent/resurslärare)  
 
Vilka nackdelar kan du se med att en elev med CP-skada går i en särskild undervisningsgrupp? 
(med/utan assistent/resurslärare)  
 
 
Vad tror du har varit till hjälp för dem i särskild undervisningsgrupp? 
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Miljö 
Hur anser du att klassrummet ska vara anpassat för att alla elever ska kunna delta i 
undervisningen?  
 
Vilka andra yttre faktorer anser du påverkar undervisningen?  
 
Individ  
Om du tänker på specifika elever som du har mött i din undervisning.  
 
Vilka svårigheter ur ett didaktiskt och pedagogiskt perspektiv mötte du hos dessa elever?  
 
Kan du berätta om en situation då elevens funktionsvariation medförde ett dilemma/hinder i 
undervisningen?  
 
Hur löste du det?  
 
Hur reagerade eleven?  
 
Hur kändes det för dig?  
 
Avslutande frågor  
Vad är enligt dig de viktigaste faktorerna för en framgångsrik undervisning av en elev med en CP-
skada?  
 
Vad är enligt dig de viktigaste faktorerna som försvårar undervisning av en elev med en CP-skada? 
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