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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under mitt yrkesverksamma liv och under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på 

lärarutbildningen har jag mött barn och ungdomar med allvarliga funktionshinder 

orsakade av både olyckor och sjukdomar. Det som imponerat på mig har varit den 

kämparanda dessa barn och ungdomar visat. Då jag som lärare kommer att möta elever 

med funktionshinder vill jag med denna uppsats koncentrera mig på hur jag på bästa sätt 

som lärare kan tillvarata de funktionshindrade elevernas inneboende kraft. Jag vill också 

dra nytta av de erfarenheter de intervjuade lärarna har som arbetar med dessa elever. 

Förhoppningsvis kan jag också förmedla det jag lärt mig vidare till andra lärare.  

 

Jag kommer i min uppsats att utgå från de officiella dokument som reglerar skolans 

ansvar för att underlätta för de funktionshindrade eleverna. Jag kommer genom intervjuer 

att försöka fånga hur lärarna upplever problematiken i praktiken. 

1.2. Syfte/frågeställning 
Studiens syfte är att via intervjuer med lärare som har elever med fysiska funktionshinder 

undersöka lärarnas förutsättningar att integrera/inkludera dessa elever i klassen. Hur 

förbereddes läraren innan eleven började och hur ser samarbetet ut med olika 

stödpersoner? Vilka anpassningar har varit nödvändiga för att eleven skall vara delaktig i 

klassen och skulle något ytterligare kunna förbättras? Hur har elevens behov av 

personliga hjälpmedel tillgodosetts? Vilka möjligheter till pedagogisk utveckling har 

läraren fått genom att han/hon har funktionshindrade elever?  
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2 Funktionshinder förr och nu 

2.1 Historik om funktionshindrade elevers skolgång 
I ett historiskt perspektiv har människor med olika former av funktionshinder varit 

diskriminerade. Många barn med funktionshinder fanns fram till 1950-talet på 

institutioner. Där började små enskilda klasser för rörelsehindrade barn att växa upp, ofta 

startade av sjukvårdshuvudmannen som från början även anställde lärare. I början av 

1960-talet fick genom läroplanen Lpo62 rörelsehindrade elever samma lagstadgade rätt 

till skolgång som funnits för icke funktionshindrade sedan 1842. 

De kända institutionerna Bräcke Östergård i Göteborg och Folke Bernadottehemmet i 

Uppsala byggdes i början av 1960-talet. Då dessa regionskolor också erbjöd boende 

kunde rörelsehindrade barn och ungdomar från glesbygden få tillgång till både 

undervisning och behandling. Allt eftersom möjligheterna till skolgång på hemorten 

ökade minskade elevantalet på regionskolorna och dessa ombildades till kunskapsenheter.  

Både Bräcke Östergård1 och Folke Bernadottehemmet2 erbjuder idag specialiserade 

insatser inom habilitering och pedagogik och vänder sig till barn- och ungdomar upp till 

20 år. Kunskapscentret är ett komplement till de lokala habiliterings- och 

skolverksamheterna i respektive län och kommun. För att få komma till dessa 

kunskapscenter krävs specialistvårdsremiss från habiliteringsläkare i det landsting 

varifrån eleven kommer. Insatserna inom habiliteringen för varje individ sker tillsammans 

med föräldrar, personliga assistenter och eventuellt andra viktiga personer. Den tid 

habiliteringsinsatserna tar kan vara allt från ett par dagar till ett par veckor.  

 

Elever med rörelsehinder går i dag i den obligatoriska skolan, i en vanlig klass, detta 

gäller cirka 90 % av eleverna. Resterande 10 % av eleverna med rörelsehinder gör sin 

skolgång i särskild undervisningsgrupp oftast med fem till sex elever.3  

 

Den politiska målsättningen är att skolan ska vara en skola för alla. I Lpo94 kan man läsa 

att ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov”. Lpo94 säger också att 

”ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan 

kränkande behandling”.4

 

                                                 
1 www.brackediakoni.se 
2 www.akademiska.se 
3 Skolverket, Accepterad med Sär-skild, (1999), sid:12, Skolverket, Stockholm 
4 Lpo94 sid 3 
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2.2 Elever med rörelsehinder 
Elever med rörelsehinder är en heterogen grupp barn som har mycket skiftande 

funktionsnedsättningar. Den vanligaste diagnosen är cerebral pares (CP) cirka 40 % samt 

ryggmärgsbråck cirka 11 %. Barn med cerebral pares har ofta även andra 

funktionsnedsättningar som syn- och hörselnedsättningar samt talsvårigheter. Ungefär  

20 % av eleverna har utöver sitt rörelsehinder ett eller flera funktionshinder. För dessa 

elever är det inte rörelsehindret i sig som utgör de största svårigheterna utan 

kombinationen med det/de andra funktionsnedsättningarna.5  

 

I läroplanen för grundskolan (Lpo94) framgår att ”undervisningen skall anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov”. Det innebär att den fysiska miljön och 

undervisningen måste anpassas så att eleven kan delta på samma sätt som andra elever. 

Läroplanen visar också tydligt att skolan skall erbjuda ”en levande social gemenskap” 

samt att ”lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra”.6

 

Enligt Salamancadeklarationen ska elever lära tillsammans i det ordinarie skolväsendet. 

Det ska finnas mycket starka skäl om man handlar på annat sätt. Pedagogiken ska sätta 

eleven främst och tillgodose den funktionshindrade elevens behov.7 

Salamancadeklarationen är ett dokument som blev resultatet av en världskonferens i 

Salamanca, Spanien mellan den 7 och 10 juni, 1994. Deklarationen handlar om 

undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Vid konferensen deltog representanter 

från 92 regeringar och 25 internationella organisationer.  

 

De problem som uppstår i skolan skall ses som miljörelaterade och inte som individuella. 

Det är när den omgivande miljön inte fungerar på ett tillfredställande sätt som det blir ett 

handikapp för eleven. Trots höga ambitioner om integrering och många andra honnörsord 

råder fortfarande synsättet att funktionshindrade elever är ”bärare av problemen”, vilket 

framgår av en nationell utvärdering som Skolverket genomfört och som återges i rapport 

169.8

 
 

                                                 
5 Skolverket, Accepterad men Sär-skild, (1999), sid:12f, Skolverket, Stockholm 
6 Lpo94, sid:9 
7 Salamancadeklarationen, 2/2006, Svenska Unescorådet  
8 Skolverket, Accepterad men Sär-skild, (1999), sid:13 
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2.3 Integrering/inkludering och delaktighet i den svenska skolan 
Uttrycket ”en skola för alla” står för en gemensam och sammanhållen skola för alla 

elever. Enligt Emanuelsson kan vi fortfarande se olika företeelser som visar på att det inte 

är självklart vad som menas med ”alla” i relationen till skolan. Det finns inslag av 

organisatorisk differentiering i skolan, undervisning i form av uppdelning av elever som 

baseras på upplevda eller antagna svårigheter. Att avskiljningen av de ”avvikande” 

eleverna från de ”normala” skulle kunna ha konsekvenser uppmärksammas sällan. 

Emanuelsson menar att detta är anmärkningsvärt eftersom detta bör relateras till de 

övergripande mål och värderingar som gäller för skolan om alla människors lika värde.  

Om alla har lika värde kan ingen avskiljas eller uteslutas på grund av att han/hon är 

oönskad i gruppen.9 Integrering har enligt Emanuelsson blivit en benämning på 

placeringar av enskilda med funktionshinder eller annan avvikelse som sker till den 

”vanliga” klassen.10 Det innebär att en integrerad individ med någon funktionsstörning 

blir utpekad som avvikande från den vanliga normen.11 Enligt Peder Haugs definition 

innebär integrering att barn får bo hemma hos sina föräldrar eller målsmän, får gå till sin 

lokala skola och får sin undervisning där. Inkluderande integrering menar Haug är att 

undervisningen sker inom den klass där barnet är inskrivet som elev.  

En skola för alla betyder enligt Haug att alla ska gå i skolan, men den behöver inte vara 

likadan för alla. Det ska finnas stort utrymme för individuella val både innanför skolan 

men också mellan skolor.12 Skolan har också som sin uppgift att skapa förutsättningar för 

att nå en så hög grad av delaktighet som möjligt, både i skolan och i samhället i övrigt. 

Tidigare studier visar att elever med funktionshinder upplever mindre delaktighet än 

elever utan funktionshinder. Stöd och uppmuntran från klasskamrater och lärare är därför 

viktigt, att vara med och få den sociala tryggheten. Att som funktionshindrad gå iväg på 

andra aktiviteter gör att eleven känner sig utanför. Elever med funktionshinder har också 

ett annorlunda nätverk än elever utan funktionshinder. Nätverket består i huvudsak av 

vuxna. Det är dock klasskamraterna som är den viktigaste länken i nätverket för att den 

funktionshindrade eleven ska känna välbefinnande i skolan. Det är också av stor 

betydelse att den funktionshindrade eleven får chans att jobba med sina kamrater under 

lektionstid. Socialt ”snack” är en viktig del i skolarbetet för att känna delaktighet.13

                                                 
9 Emanuelsson, Ingemar, Integrering och inkludering, (2004), sid:102, Studentlitteratur, Lund 
10 ibid, sid:106 
11 ibid, sid:108 
12 Haug, Peder, Pedagogiskt dilemma: specialundervisning ,(1998), sid:21fff, Liber, Stockholm 
13 Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, (RBU), Delaktighet i skolaktiviteter.  
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2.4 Grundläggande värden 
”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. 

Skollagen slår fast att verksamheten i skolan skall utformas 

i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall 

främja aktningen för varje människas egenvärde och 

respekten för vår gemensamma miljö.”14

 

Vidare betonas i Lpo 94 värdet av ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta som skolan skall gestalta och förmedla”.  

”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall 

prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder 

eller för annan kränkande behandling”.15

 

Peder Haug skriver i texten Pedagogiskt dilemma: specialundervisning, som är 

publicerad av Skolverket, att alla elever ska vara inkluderade i skolan. Haug menar att om 

skolan lär elever att samarbeta tillsammans i samhället ska detta också ske i skolan.16  

2.5 Ansvarsfördelning 
Skolverket är en statlig myndighet och har tillsynsansvar för det offentliga skolväsendet. 

Skolverket skall verka för att de nationella målen för barnomsorg och skola uppnås vilket 

innebär att kursplaner och betygskriterier tas fram som generella styrmedel. 

 

Ansvaret för barnomsorg och skola åligger kommunerna. Kommunerna skall svara för att 

de resurser som behövs ges till respektive skola. Kommunerna har också ansvar för 

lokaler och handikappanpassning, resurser till hjälpmedel och stöd i övrigt. Ett ansvar 

som innebär att verksamheten bedrivs så att den också är tillgänglig för barn och elever 

med funktionshinder.  Ansvaret för personliga hjälpmedel till personer med 

funktionshinder ligger på landstingen. Hälso- och sjukvårdslagens paragraf tre styr 

landstingens och kommunernas skyldighet att erbjuda hjälpmedel till 

funktionshindrade.17  

                                                 
14 SFS nr: 1985:100, Skollag, 1 kap. 2§ 
15 Lpo94, sid:3 
16 Haug, Peder, Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning, (1998), sid:26f, Skolverket, Stockholm 
17 Hälso- och sjukvårdslagen (1982-763) § 3b 
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När det gäller barn och ungdomar med funktionshinder finns lagar som reglerar deras rätt 

till deltagande i samhället på lika villkor som icke funktionshindrade. De lagar som 

reglerar detta är 1985 års omsorgslag samt 1994 års lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Genom tillkomsten av dessa lagar har landstingen getts ett 

övergripande ansvar för att tillgodose barn och ungdomars behov av särskilt stöd. Detta 

har skett genom att en särskild organisation skapats inom landstingen, barn- och 

ungdomshabiliteringen även kallad habiliteringen. Habilitera betyder direkt översatt från 

latin ”göra skicklig”.18 Barn- och ungdomshabiliteringen är till för barn och ungdomar 

med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som exempel olika former 

av rörelsehinder och utvecklingsstörning. Habiliteringen är uppbyggd av distriktsteam 

som har vissa specialistresurser och som skall vara nära samarbetspartner med kommun 

och skola. Inom många kommuner har också kommungemensamma resurser skapats för 

elever med behov av särskilt stöd som enskilda förskolor och skolor har svårt att 

tillgodose. De kommungemensamma resurserna kan vara att det i vissa kommuner finns 

ett specialpedagogiskt resurscentrum (SPRC) vars uppgift är att vara ett stöd för alla 

elever med särskilda behov. Inom dessa resurscentra finns specialpedagoger, psykologer, 

hörselpedagoger och assistenter.  

3 Forskning om funktionshinder 

3.1 Svensk handikappforskningspolitik 
Forskningen om funktionshinder har enligt Mårten Söder under de senaste decennierna 

fått en kraftig expansion. Den viktigaste orsaken menar Söder är troligen att 

handikapporganisationerna i början av 1960-talet började samarbeta och ta fram krav på 

åtgärder för att lösa problem som var gemensamma för alla funktionshindrade. Denna 

gemensamma satsning gjorde att handikappfrågorna kom att bli intressanta för både 

kommun- landstings och riksdagspolitiker.19  

 

De politiska partierna tog fram särskilda handikappolitiska program. Detta medförde att 

forskningen om funktionshinder kom att få ekonomiska resurser och status och blev 

därigenom intressant för många olika yrkesprofessioner. Under 1980-talet kom också ett 

flertal utbildningar att få en ökad forskningsanknytning som exempelvis sjuksköterskor, 

                                                 
18 Trinidad, Rivera, Att möta elever med rörelsehinder och invandrarbakgrund, (1997), sid:7, SIH, Statens 
Institut för Handikappfrågor 
19 Söder, Mårten, (red), Forskning om funktionshinder, Problem – utmaningar – möjligheter, (2005), sid:13, 
Studentlitteratur, Lund 
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socialarbetare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. I utbildningen skulle inte längre bara 

utbildning om forskning ingå utan de studerande skulle själva bedriva forskning.  

Detta har medfört att det finns en mångfald av forskningsrapporter och uppsatser om 

funktionshinder som under de senaste decennierna skrivits av studerande med 

forskningsanknytning.  

 

Enligt Erland Hjelmqvist har utvecklingen inom handikappforskningen har medfört att 

några problem alltmer kommit att uppmärksammas. Det som framstår som ett 

problemområde är spänningen mellan handikappforskningens ”två ben”. Ena benet är 

individen och dennes egenskaper, det andra är omgivningen, samhället och dess 

egenskaper. Den gängse definitionen är enligt Hjelmqvist att handikapp är något som 

uppkommer i mötet mellan en funktionshindrad människa och omgivningen. Problemet 

inom forskningsområdet handlar om det är individen och dennes egenskaper eller 

omgivningen som ska få en fokusering för forskningen. Ett annat problemområde som 

framförs är det faktum att handikappområdet är ett angeläget, och för politiker viktigt 

socialpolitiskt område. Viljan att styra och påverka forskningen utifrån ett politiskt 

perspektiv är påtaglig vilket kan leda till vad Hjelmqvist kallar ”kvartalsforskning”. Han 

menar att det kan leda till forskning som tar upp kortsiktiga frågor på den politiska 

agendan och inte främjar den mer långsiktiga forskningen.20  

3.2 Definition av funktionshinder 

Funktionshinder är ett ”tomt” begrepp som fylls med olika innebörder beroende på i vilka 

sammanhang det används. Begreppet funktionshinder, menar Lars Grönvik, skapas av 

olika aktörer med syfte att sätta etikett på vissa fenomen som medicinska, sociala, 

kulturella eller politiska.21 Inom handikappforskningen kan man urskilja vissa 

huvudtrender när det gäller definitionen av funktionshinder. De fyra definitionerna som i 

huvudsak brukar användas är: 

• Diagnos- och/eller funktionsavgränsning 

• Omgivningsbaserad avgränsning 

• Avgränsning genom både sociala och individuella dimensioner 

• Administrativ avgränsning av funktionshinder 

                                                 
20 Hjelmqvist, Erland, Forskning om funktionshinder. Problem – utmaningar – möjligheter, (2005), sid:13f, 
Studentlitteratur, Lund, (Söder, Mårten, red) 
21 Grönvik, Lars, Forskning om funktionshinder. Problem – utmaningar- möjligheter, (2005), sid:38, 
Studentlitteratur, Lund, (Söder Mårten, red) 
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Det är inte ovanligt att de som forskar försöker kombinera eller överbrygga de fyra olika 

huvudgrupperna.22

 

3.2.1 Diagnos- och/eller funktionsavgränsning 

Definitionen om diagnos- och/eller funktionsavgränsning tar fasta på den enskildes 

nedsättning i funktionsförmågan. Det är en vanlig avgränsning och används bland annat i 

Statistiska Central Byrån:s (SCB) ULF-undersökning. ULF är undersökningar av 

levnadsförhållanden i Sverige och genomförs av SCB. Undersökningen genomförs i 

huvudsak som besöksintervjuer med ett slumpmässigt urval i befolkningen från 17 år och 

uppåt.  

Urvalet är 12000 till 13000 personer som intervjuas under en tvåårsperiod. Ett exempel 

på vad funktionsnedsättning kan innebära i ULF-undersökningen för att fastställa grupper 

rörelsehindrade är följande intervjufrågor: 

– Kan du stiga upp i en buss obehindrat? 

– Kan du ta en promenad på ca fem minuter i någorlunda rask takt?23

3.2.2 Omgivningsbaserad avgränsning 
Under 1970-talet utvecklade handikapprörelsen i Storbritannien ett annat begrepp som 

innebär att de tar fasta på de brister som finns i miljön kring en person med 

funktionshinder. Det är dessa brister i miljön som utgör problemet. Denna definition 

kallas också för den sociala modellen och lägger problemet i miljöns brister.24 

Funktionshindret enligt denna avgränsning läggs inte på den enskilde individen utan finns 

i den samhälleliga miljön.  

Modellen utesluter inte att det finns personer som har ”handikappats” av samhället. De 

ses då som en grupp som är förtryckta av de hinder som finns i samhället.  

3.2.3 Avgränsning genom både sociala och individuella dimensioner 
I avsikt att markera omgivningens betydelse började forskningen i Sverige att skilja 

mellan funktionsnedsättning – individuella egenskaper – och handikapp som blir 

resultatet av individens möte med den omgivande miljön. Enligt denna definition kan en 

individ ha en funktionsnedsättning (skada eller sjukdom) men denna nedsättning är inte 

detsamma som handikapp. Handikappet uppstår först när individen möter en otillgänglig 

omgivning. Det innebär att ett handikapp inte är en individuell egenskap och inte heller 

en beskrivning av en miljö utan beskriver ett möte mellan individ med 

                                                 
22 ibid, sid:42 
23 ibid, sid:43ff 
24 ibid, sid: 44ff 
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funktionsnedsättning och en bristande miljö. Man kan således vara handikappad i en 

situation men inte i en annan.25  

 

3.2.4 Administrativ avgränsning av funktionshinder 
Administrativ avgränsning av funktionshinder är vanlig i välfärdsstaten där man är 

funktionshindrad beroende på vilka stödinsatser man får. Troligen är det faktiska antalet 

funktionshindrade fler än vad denna avgränsning anger. Denna definition används ofta av 

myndigheter i samband med utvärdering av bidragssystem och liknande. Definitionen har 

en lång historia då det tidiga funktionsnedsättningsbegreppet avsåg de personer som inte 

kunde försörja sig själva och som var accepterade av bidragssystemet.  

Här finns således både en benämning av individens funktionsnedsättning men också en 

juridisk benämning av vem som behöver ett visst stöd.26 Ett exempel på hur denna 

definition används är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt denna 

lag har en väl avgränsad grupp människor rätt till stöd, exempel personer med 

utvecklingsstörning eller autism.27

3.2.5 Ett begrepp – många innebörder 
De definitioner av funktionshinder som refererats ovan är alla i bruk. Det kan innebära att 

beskrivningen av gruppen funktionshindrade kan variera beroende på vilket 

avgränsningssätt som används. I forskningssammanhang kan valet av definition få 

konsekvenser för resultatet vid olika undersökningar.28 Hjälpmedelsinstitutet är ett 

kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighetsproblematik för människor 

med funktionshinder. Hjälpmedelsinstitutet skriver i sammanställningen att man bör ha i 

åtanke när man tar del av statistiska uppgifter om funktionshindrade att det är svårt att få 

fram tillförlitliga uppgifter. Det man vill peka på är att personer med funktionshinder inte 

är någon homogen grupp utan skall ses som enskilda individer. Två personer med samma 

diagnos behöver inte ha samma upplevelse av sitt funktionshinder, en person kan uppleva 

sig som synskadad medan en annan inte gör det. Vidare pekar Hjälpmedelsinstitutet på att 

många personer har mer än ett funktionshinder. Trots detta är nästan all statistik 

uppbyggd på att personen endast har ett funktionshinder. Detta kan ge en bild av att det 

finns fler personer med funktionshinder än vad som egentligen finns. Upplevelsen av hur 

svårt funktionshindret är kan också vara situationsbetingat och kan variera i olika 

sammanhang från svårt till måttligt i ett annat. År 2001 bestod åldersgruppen 2-17 år av 

                                                 
25 ibid, sid:46ff 
26 ibid, sid:48ff 
27 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS 1993:387) 
28 ibid, sid52ff 
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1,75 miljoner barn och ungdomar, 20 % av Sveriges befolkning. Totalt hade 225 000 barn 

och ungdomar i åldersgruppen en långvarig sjukdom eller något lindrigt till svårt 

funktionshinder. Dessa utgör ca 13 % av åldersgruppen. 

 

Tabell: Antal barn och ungdomar med funktionshinder.29

Autism    1500-2300 

Synskada    2500 

Diabetes    5000 

Talfel    7000 

Rörelsehinder   7000 

Hörselskada    8800 

Epilepsi    10500 

Mag-tarmbesvär   18000 

Astma    35000 

Läs- och skrivsvårigheter   90000-170000 

 

Hjälpmedelsinstitutet skriver att resultatet baseras på resultatet av undersökningen ”Hälsa 

och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna 1996”. Undersökningen 

genomfördes av Nordiska hälsovårdshögskolan.30

4 Metod 

4.1  Metoddiskussion 
Denna undersökning baserar sig på fem intervjuer som genomförts med fem lärare inom 

grundskolan vid fem olika rektorsområden i tre kommuner. 

Jag har valt att genomföra studien utifrån en kvalitativ ansats och med ett 

fenomenografiskt angreppssätt då jag önskar få fram förutsättningar och erfarenheter 

lärare har av att ha funktionshindrade elever i klassen. Jag har valt att ha öppna intervjuer 

där jag haft frågeformuläret liggande mellan mig och respondenten och på så sätt få så 

mycket relevant information som möjligt. Under intervjun antecknade jag svaren. 

Fördelen med detta har varit att jag ej behövt anteckna när vi ibland i intervjun kommit på 

villospår. Nackdelen är att jag kan ha misstolkat det läraren svarat. Jag tror dock att jag 

fått både öppnare och ärligare svar på detta sätt än via bandinspelad intervju.31  

                                                 
29 Hjälpmedelsinstitutet, Så många barn … ... har någon långvarig sjukdom eller något funktionshinder, 
(2002), Stockholm  
30 ibid 
31 Stukát, Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (2005), Studentlitteratur, Lund 
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De lärare jag intervjuat har gett ett intryck av ett stort intresse och engagemang när vi 

samtalat om deras erfarenheter av att ha elever med behov av särskilt stöd. Kring rektors 

urval av lärare vet jag att de har elever med funktionshinder i sin klass. 

4.2 Urval/bortfall 

När jag gjorde mitt urval av pedagoger ville jag ha lärare med erfarenheter av att ha 

elever med fysiska funktionshinder i sin klass. Jag började att via mejl och telefon 

kontakta 19 olika rektorsenheter inom grundskolan i fyra olika kommuner. Jag 

presenterade mig och förklarade vilket syfte jag hade med min förfrågan, att få intervjua 

lärare med erfarenhet av elever med fysiska funktionshinder. De rektorer som gav svar att 

de hade lärare med av mig efterfrågad erfarenhet gav mig namn och telefonnummer till de 

lärare jag skulle kontakta. Efter samtal med rektorerna, där samtliga rektorer med 

efterfrågad erfarenhet gav medgivande, kontaktade jag de lärare de rekommenderat. Jag 

förklarade för lärarna av vem jag fått deras namn och vilket syfte jag hade. Alla lärarna 

var positivt inställda till att jag kom ut till dem och gjorde intervjuer, och vi kunde 

bestämma tid och plats när intervjuerna kunde ske. 

Jag kontaktade 19 rektorer. Jag var välkommen till åtta rektorsområden vilket vid 

genomförandet minskade till fem då jag vid avtalat intervjutillfälle fick information om 

att tre lärare var långtidssjuka och därför ej kunde delta i intervjuerna.  

Fem rektorer svarade att de inte hade erfarenhet av elever med fysiska funktionshinder. 

Sex rektorer svarade vare sig på mejl eller flera telefonförsök 

4.3 Genomförandet av intervjuer 
Alla fem intervjuerna genomfördes under skoltid när elever fanns i skolan. En i direkt 

anslutning till att eleverna slutat sina lektioner för dagen. Två av intervjuerna 

genomfördes på en enskild plats i lärarrummen. Då det fanns elever på övriga platser i 

skolan var dessa platser de enda där intervjuerna kunde genomföras utan att vi blev störda 

av utomstående. Två intervjuer genomfördes i ett grupprum intill ett klassrum.  

En av de lärare jag intervjuade gick in som vikarie den morgonen då arbetslaget hade 

många sjuka. Jag hann med en fråga innan läraren var tvungen att gå in och starta klassen 

för att sedan kunna återgå till intervjun. När lektionen skulle sluta gick läraren tillbaka till 

klassrummet för att avsluta lektionen. Jag upplevde att detta inte var ett störande moment 

i intervjun. En av intervjuerna genomfördes inne i lärarens klassrum då eleverna slutat för 

dagen och detta var den plats som var lättast att få sitta i lugn och ro utan att bli störda av 

övriga lärare och elever som fanns kvar i skolan. Intervjuerna genomfördes på så sätt att 

jag lade fram intervjufrågorna på bordet så att både jag som intervjuare och läraren kunde 

läsa frågorna. Detta såg jag som en fördel för att det lättare skulle bli en dialog än en 
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utfrågning. Under tiden intervjun pågick antecknade jag de svar jag fick. Fördelen med att 

anteckna när intervjun görs är att det centrala i det som kommer fram skrivs ner.  

Eftersom jag har många olika huvudämnen i min intervju undviker jag också genom att 

anteckna svaren att det blir sidospår inom andra områden. Skulle jag ha bandat intervjun 

och transkriberat dem hade detta tagit mycket tid. Nackdelen med att inte ha transkriberat 

intervjuerna är att det kan vara lätt att missa viktiga tankar och synpunkter som lärarna 

kommer med. Det är också lätt att det blir misstolkningar och egna tolkningar av 

intervjun. Men den risken finns oavsett vilken metod som används men skulle minska 

något vid möjligheten att gå tillbaka och lyssna. Jag valde att inte banda intervjuerna då 

jag tror att lärarna är öppnare och friare i sina svar vid icke bandade intervjuer.   

4.4 Etik 
Jag har följt de etiska regler som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

(HSFR)32 har tagit fram. Vid den första kontakten med rektorerna redovisade jag syftet 

med mina intervjuer. Jag förklarade för rektorerna att i uppsatsen kommer inte elever, 

lärare eller skola att tas upp med namn. Ingen utomstående kan identifiera den skola eller 

de lärare jag intervjuat. Vid telefonsamtalets inledning har jag med både rektor och lärare 

förklarat att jag inte i min uppsats kommer att skriva några uppgifter som gör det möjligt 

för utomstående personer att veta vem som har sagt vad.  

Vid första kontakten med lärarna förklarade jag att de inte var tvungna att delta i intervjun 

utan de gör det av fri vilja. Lärarna har inte heller behövt svara på de frågor som ställts.  

Den enskilde lärare jag intervjuat kan dock känna igen det den sagt i uppsatsen. Jag 

förklarade vidare för rektorerna att intervjun inte kommer att behandla elevens fysiska 

funktionshinder utan att uppsatsen behandlar lärarnas erfarenheter av att ha 

funktionshindrade elever i klassen. Under mina intervjuer är det lärarna jag intervjuat och 

inte eleverna.  

4.5 Reliabilitet och validitet 
Jag ville i min undersökning intervjua lärare på olika skolor då jag önskade få en bredd i 

urvalet för att få en uppfattning om vilka faktorer som påverkar lärarnas förutsättningar 

att ha en fysiskt funktionshindrad elev i klassen. Jag valde att kontakta 19 rektorer inom 

grundskolan. 

 Frågan om möjlighet att för mig få intervjua ställdes till samtliga grundskolerektorer i en 

kommun. I de andra tre kommunerna enbart till de rektorer som hade funktionshindrade 

elever.  

                                                 
32 (HSFR) Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning; Vetenskapsrådet 
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Jag hade vid de första kontakterna informerats om vid vilka skolor dessa elever fanns. Jag 

var välkommen till åtta skolor. Fem rektorer svarade att de inte hade erfarenhet av 

funktionshindrade elever, sex svarade ej. 

Åtta av de planerade intervjuerna kom att genomföras då tre lärare var sjuka vid avtalad 

intervjutid. Deras sjukfrånvaro var längre än 1 vecka och då det var osäkert när de skulle 

återkomma fick jag på grund av tidsbrist avstå från dessa intervjuer. Jag vet inte om det 

fanns lärare med erfarenhet av funktionshindrade elever vid de skolor där rektorerna inte 

svarade. 

Jag kommer inte att generalisera resultatet och uttala mig om andra lärares och skolors 

erfarenheter. De lärare jag intervjuade var samtliga mycket positiva till att ha 

funktionshindrade elever i klassen och beskriver att integreringen gett dem och övriga 

elever både ökade kunskaper och egen utveckling. Mitt resultat från intervjuerna påverkas 

också av att jag skrivit ner dem under intervjun.  

Bandinspelning hade gett mig möjlighet att gå tillbaka och lyssna kring oklarheter men 

reliabiliteten hade ökat om mina tolkningar kunnat jämföras med ytterliggare någon som 

lyssnat. Jag valde detta tillvägagångssätt då jag ville ha ett så spontant möte som möjligt 

med de intervjuade lärarna. Jag bedömer att validiteten vad gäller de intervjuade lärarnas 

svar är god. Jag uppfattade att lärarna svarade sanningsenligt på mina frågor och att min 

öppna intervjufrågor utan bandupptagning gav möjlighet till en förtroendefull 

intervjusituation.  

5 Resultat 
Jag har genomfört fem intervjuer med lärare vid fem olika skolor inom tre kommuner. Jag 

har önskat få fram vilka förutsättningar de intervjuade lärarna fick för att kunna integrera 

fysiskt funktionshindrade elever i klassen. Jag har via intervjuerna också försökt ta reda 

på lärarnas tankar och reflektioner kring att ha funktionshindrade elever i klassen och vad 

de tänkte innan eleverna kom. Elevernas funktionshinder har varit olika på de olika 

skolorna. Både undervisningen och den fysiska miljön har anpassats på olika sätt i 

skolorna för att uppnå det som anges i Lpo94 att ”undervisningen skall anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov”. Jag har valt att utifrån mina stödanteckningar vid 

intervjuerna summera svaren för var och en av de intervjuade lärarna om deras 

uppfattningar, förutsättningar och erfarenheter av att integrera elever med funktionshinder 

i klassen. 

I intervju 1 kallas läraren L1, i intervju 2 kallas läraren L 2 osv.  L 1, L 2, L 3 och L 4 är 

klasslärare och deras synpunkter grundas på erfarenheter utifrån deras roll som 

klasslärare.  
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L 5 är idrottslärare och dennes erfarenheter är utifrån elever med olika funktionshinder. 

Jag har genomgående för anonymiteten använt mig av beteckningen han om samtliga 

berörda. 

5.1 Intervju 1 

• Funktionshinder 

Enligt L1 har eleven en sällsynt skelettsjukdom som innebär att eleven har stora 

svårigheter att gå. Han klarar att gå kortare sträckor med hjälp av kryckor men förflyttar 

sig längre sträckor med rullstol. 

• Lokalanpassning 

L1 berättar att skolbyggnaden är i en våning och det gör det lätt för eleven att ta sig ut och 

in. Dörröppnare är installerade så han behöver inte öppna dörrarna själv. På både sy- och 

träslöjden finns det höj- och sänkbara bord som går att anpassa för varje enskild individ. 

Eleven kan med sina hjälpmedel röra sig fritt över hela skolan. 

• Delaktighet 

Eleven kan vara med på nästan allt som klassen gör anser L 1.. Habiliteringen har gjort en 

specialstol han inte är helt bunden till och som gör det möjligt för honom att kunna vara 

med på alla aktiviteter utom, ”tuffare” idrotter. Klasskamraterna är medvetna om elevens 

sjukdom så när klassen har dessa aktiviteter tar kamraterna hänsyn så att eleven kan vara 

med.  

När skolan har innebandyturneringar, femkamp eller liknande aktiviteter är eleven inte 

aktiv då alla i skolan inte är medvetna om hans sjukdom. L 1 uppfattning är att eleven 

inte känner sig utanför och skulle han göra det är det inte på grund av sjukdomen utan av 

andra orsaker.  

• Personliga hjälpmedel 

I klassrummet använder eleven den specialstol habiliteringen tillverkat och han har också 

en permobil som används till och från skolan. När eleven sitter och äter använder han en 

bilkudde då borden är för höga. Till och från matsalen använder eleven kryckor och lärare 

hjälper honom att lägga upp den mat som han vill ha.  

För de hjälpmedel som används krävs ingen speciell utbildning säger L 1 utan det räcker 

med att visa hur de fungerar.  

L 1 anger att eleven får det stöd som behövs från lärare och assistenter som har honom. 

”Det är inte så att vi särbehandlar eleven utan eleven får den hjälp som behövs”.  

• Pedagogik 

L1 menar att det är viktigt att eleven inte ”rider” på sitt funktionshinder och får mer hjälp 

än vad han egentligen behöver.  
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Pedagogerna ska finnas till hands men ska inte göra uppgifterna, utan ge det stöd och 

hjälp som eleven behöver för att kunna fungera.  

 

 

• Stöd/kompetensutveckling 

L1 berättar att det stöd de får kommer från habiliteringen, arbetslaget och skolledningen. 

Föräldrarna ger också en del stöd. De svårigheter som ibland kan uppstå är enligt L 1 att 

habiliteringen och föräldrarna har olika uppfattningar om hur mycket stöd eleven behöver 

respektive klarar själv. Skillnaden är inte bara utifrån elevens funktionshinder utan också 

en kulturell skillnad vilket ibland skapar problem för läraren i relation till föräldrarna.  

• Handlingsplan/utveckling 

Enligt L 1 är handlingsplanens upplägg och innehåll beroende av vilket funktionshinder 

eleven har. Viktigt är att det sker en öppen dialog med alla inblandade parter. De i skolan 

berörda har kontakt med både sjukgymnast och habiliteringen. När det gäller besluten är 

det habiliteringen och föräldrarna som får ta ställning. 

• Erfarenheter 

L1 anser att det är viktigt att man arbetar utifrån de behov eleven har och utgår från dem. 

Det är också viktigt att man som lärare och assistent säger ifrån om det känns att det blir 

för svårt eller inte kommer vidare på det sätt som planerats. I ett sådant läge sker en 

diskussion med de personer som är berörda om vad som behöver göras för att kunna gå 

vidare. 

5.2 Intervju 2 

• Funktionshinder 

Enligt L 2 har eleven en muskelsjukdom sedan ett och ett halvt år tillbaka och är nu helt 

beroende av sin rullstol. Han var för ett och ett halvt år sedan frisk men försämras nu hela 

tiden. 

• Lokalanpassning 

L2 berättar att eleven har tillgång till egen hiss vilket gör att han har tillgång till allt i 

skolan. Till hissen har eleven en egen nyckel som han använder. I slöjden kan eleven vara 

med men det är vissa saker som han inte kan göra då han inte har tillräcklig styrka, 

kroppen sviker och han blir trött allt efter hand.  

L 2 tycker att det överlag fungerar bra i skolan med de anpassningar som gjorts. Dock har 

toaletterna brister som exempelvis när eleven skall ta tvål så sitter tvålkoppen för högt så 

han når inte tvålkoppen. Skolan har en innebandyrink ute på skolgården i vilken en dörr 
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har byggts så att eleven kan komma in i rinken och spela innebandy eller den gren man 

håller på med för tillfället.  

 

 

 

• Delaktighet 

Enligt L2 är eleven med på nästan alla lektioner i skolan. Eleven är inte med på idrotten 

utan är då på habiliteringen för sin speciella träning vilket skolan tillsammans med 

föräldrar och habilitering kommit överens om. L 2 anger att det ibland kan vara lite svårt 

för eleven att kunna vara med på utflykter. L2 uppfattar också att det på rasterna kan vara 

svårt för honom att känna full delaktighet då att sitta i rullstol och inte kunna vara med på 

samma villkor som de andra gör att eleven troligtvis känner sig utanför.  

• Personliga hjälpmedel 

Eleven har en elrullstol som han använder till och från skolan. När eleven kommer till 

skolan byter han till en vanlig rullstol som är mindre och smidigare än elrullstolen. Enligt 

L 2 är den personliga assistenten ett bra ”hjälpmedel” och av denne får eleven den mesta 

hjälpen och stödet. Den hjälp som behövs är när han ska förflytta sig mellan rullstolarna 

men också att köra den manuella rullstolen när han blir trött och inte orkar köra stolen 

själv. Det finns ett vilorum då han behöver sträcka ut ryggen och benen för att inte bli stel 

i kroppen. Rekommendation från habiliteringen är att detta sker varje dag. Eleven 

behöver också hjälp med stretchingen av den personliga assistenten. 

• Pedagogik 

L2 berättar att eleven behöver praktisk mycket hjälp på grund av sin muskelsjukdom. 

Denna hjälp får han av sin personliga assistent.  

L 2 tankar är att det kan vara tröttande och krävande att vara personlig assistent åt en elev 

då denne är med eleven hela tiden. Det blir en balansgång mellan vad eleven behöver och 

inte behöver så att han inte utnyttjar sitt funktionshinder för att få igenom saker och ting.  

• Stöd/kompetensutveckling 

L 2 har stöd från specialpedagogen, föräldrar, habilitering, personliga assistenten, 

kollegor och inte minst från eleven själv. Självklart finns också stöd från rektor.  På 

skolan finns det två specialpedagoger. L 2 informerar om att assistenterna har träff en 

gång i månaden, en träff som specialpedagogen håller i.  

När det behövs större beslut i skolan som rör eleven tar rektorn detta beslut som kan vara 

vid utflykter och det då behöver sättas in en specialbil för denna elev.  

• Handlingsplan/utveckling 
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Skolan har en handlingsplan för eleven där det framgår vilka behov eleven har och hur 

eleven utvecklas. Handlingsplanen baseras på de samtal och överenskommelser som 

gjorts med föräldrar, habiliteringen och skolan, vid dessa samtal är också 

specialpedagogen med. 

 

 

• Erfarenheter 

L 2 tycker att det är viktigt att veta vilken sjukdom/skada eleven har. Ser det som lika 

viktigt att ha kunskap om denne utanför skolan, vilka sociala aspekter som råder, om han 

har vänner och hur det är hemma. L 2 ser denna kunskap som värdefull då dessa faktorer 

påverkar skolarbetet i hög grad.  Upplevelsen att ha en elev med funktionshinder som kan 

vara orsakad av sjukdom/skada är en bra erfarenhet att ha med sig anser L 2. 

5.3 Intervju 3 

• Funktionshinder 

Enligt L 3 har eleven en medfödd hörselskada som upptäcktes vid tre års ålder. Eleven 

gör hörseltester med jämna mellanrum och hans hörsel försämrats hela tiden.  

• Lokalanpassning 

I klassrummet är alla stolar, bänkar och bord klädda med tennisbollar för att dämpa ljudet 

när dessa flyttas. Vidare enligt L 3 kontrollerades innan eleven kom till klassen i årskurs 

ett vilket rum i skolan som var bäst isolerat för att det inte skulle ge extra ljud från 

kringliggande rum.  

Lunchen äter eleven i ett mindre rum tillsammans med några andra elever där ljudnivån 

är lägre än i matsalen. Blir ljudnivån för hög ringer lärarna i en klocka och då ska det vara 

tyst i fem minuter. Denna regel är uppskattad och upplevs som skön av alla på skolan. 

 När det blir jobbigt för eleven att sitta i klassrummet finns det ett grupprum där han kan 

sitta och arbeta själv tillsammans med assistenten, eller bara gå dit för att vila. Detta sker 

varje dag.  

L3 tror att eleven känner att han kan delta i skolans alla aktiviteter som exempelvis slöjd 

och gymnastik. När eleven har slöjd väljer denne att inte bära sin microlink då ljudet blir 

väldigt högt och besvärande då maskiner och utrustning går igång. Eleven använder då 

den vanliga hörapparaten och kommunicerar med hjälp av teckenspråk. Han har valt att 

göra på samma sätt när han har gymnastik. 

• Delaktighet 

Eleven kan vara med som de andra klasskamraterna anser L3. Känner eleven att ljudnivån 

blir för hög och det blir för jobbigt kan han gå ifrån som exempelvis vid gymnastik och 
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slöjd. L 3 bedömer att han är en alert elev som gillar att vara med på aktiviteter som 

friluftsdagar mm.  

En dag varje vecka åker eleven in till stan för att gå på en skola för döva och 

hörselskadade där han bland annat lär sig teckenspråk. Den frånvaro han får i skolan 

uppfattar han själv enligt L 3 som att han kunskapsmässigt inte hänger med i skolan vilket 

läraren inte instämmer i.  

Denne anser också att plattformen som han får i skolan genom att umgås med hörande 

elever är mycket viktig, samtidigt som den plattform han bygger upp i stan i den 

specialklassen är lika viktig. Det som gjort att eleven möjligtvis har känt sig utanför enlig 

L 3 är om någon har sagt någonting och eleven inte har uppfattat det eller har hört fel och 

som kan ha lett till missförstånd. 

• Personliga hjälpmedel 

Eleven har en hörapparat till vilken det finns en kompletterande utrustning microlink. Det 

är en trådlös sändare som finns i hörapparaten och som tillsammans med en trådlös 

mikrofon gör att eleven nås både inom- och utomhus. Det är läraren och den personliga 

assistenten som laddar upp microlinken så eleven inte behöver inte bekymra sig om den. 

L 3 berättar att det är assistenten som ger eleven mest stöd men självklart stöttar också 

läraren. L 3 kan teckenspråk som gör att eleven, läraren och assistenten kan kommunicera 

bättre. Denne har också sett till att alla elever i klassen lär sig lite teckenspråk, så mycket 

att de kan alfabetet och kan ”säga” några ord. Teckenspråket fungerar som ett 

komplement till hörapparaten och microlinken. 

• Pedagogik 

Första tiden tyckte L 3 att det var nervöst att ha fått en hörselskadad elev till klassen. Har 

sett allt efter hand att det inte är speciellt komplicerat eller ger upphov till några problem. 

L 3 menar att allt man möter som är nytt lär man sig av från apparatur, teckenspråk, 

samarbete med assistenten till viktiga detaljer som att elever med hörselskada har ryggen 

mot fönstret för att inte bländas av solen och ljuset utanför. L 3 har inte ändrat pedagogik 

för att det går en hörselskadad elev i klassen.  

Det har däremot medfört vissa förändringar för klasskamraterna som att tänka på att 

ljudnivån i klassen inte blir för hög eller att prata en i taget.  L 3 tycker att det inte varit 

några problem vare sig med den hörselskadade eleven eller de andra i klassen. Alla är 

kreativa och kan arbeta på rätt bra och det underlättar när lite extra tid läggs på eleven 

med funktionshinder.  

• Stöd/kompetensutveckling 

Innan eleven började i klassen var läraren på både infoträffar och endagarskurser för att 

bland annat lära sig teckenspråk. En hörselpedagog kommer varannan vecka och har 
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kontakt med eleven. L 3 berättar att assistenten och lärare stöttar varandra och rektor och 

arbetslaget finns med som ett bra stöd. Kontakten med elevens föräldrar fungerar mycket 

bra och de andra elevernas föräldrar har varit till hjälp 

• Handlingsplan/utveckling 

Skolans handlingsplan har varit tillräcklig för att tillgodose denne elevs behov. Allt har 

fungerat riktigt bra och handlingsplanen har aldrig behövt ändras 

• Erfarenheter 

L 3 poängterar att det är viktigt att man får bra stöd från föräldrar, skola och annan 

personal som har kontakt med den funktionshindrade eleven. En förutsättning är att veta 

vilket funktionshinder eleven har, vilka verktyg som behövs och vilka krav och 

förväntningar som ställs på läraren. ”När sedan eleven är i klassen får man ta saker efter 

hand, se vad det är som behöver göras och vad det är man behöver ändra på”.  

5.4 Intervju 4 

• Funktionshinder 

L 4 informerar om att eleven har flera funktionsnedsättningar på grund av en hjärnskada. 

Han har stora problem med både fin- och grovmotoriken.  

Enligt L 4 bedöms eleven ha en utvecklingsstörning och ligger på en femårings läs- och 

skrivnivå när han nu går på högstadiet.  

• Lokalanpassning 

Enligt L 4 har inte eleven några problem att röra sig i och på skolområdet.  När skolan 

byggdes om för 6 år sedan installerade man trapphissar på alla trappor och avdelningarna 

på skolan är byggda på så sätt att det går att använda rullstolar utan några problem.  

De åtgärder som bör lösas tycker L4 är att skolan bör stärka upp med personal och öka 

lärartätheten men verksamheten måste anpassas efter verkligheten.  

• Delaktighet 

L 4 är förvånad över hur bra det gått att integrera eleven. Denne tror dock att det finns 

situationer när eleven känner sig utanför och tänker att utanförskapet kommer att 

förstärkas när puberteten med sin identitetskris närmar sig. 

L 4 utgår ifrån att problem alltid uppstår, att de får lösas efter hand men det viktiga är att 

de inte förblir olösta. 

• Personliga hjälpmedel 

L 4 anger att den hjälp eleven får är i första hand från resurscentrum och det är i 

inlärningssituationen som läraren kan hjälpa och stödja eleven. Datorn är ett bra 

hjälpmedel och det finns utmärkta programvaror som gör att den kan användas direkt i 

undervisningen. 
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• Pedagogik  

Som pedagog känner man sig alltid otillräcklig menar L4. Anger också att ha en elev med 

ett funktionshinder och att samarbeta med den personliga assistenten bidrar till egen 

utveckling och ger ett vidgat perspektiv. Svårigheten enligt L 4 är att individualisera 

undervisningen då risken är att den läggs på en allt för hög nivå. 

 L 4 har med åren sett att den hjälp eleven med funktionshinder behöver är samma som 

många andra elever också behöver. 

• Stöd/kompetensutveckling 

L4 har fått mycket stöd ifrån arbetslaget och i arbetslaget diskuteras vilka lösningar som 

finns på de problem som uppkommer. L 4 poängterar att det är viktigt att 

lärarhögskolorna lär ut mer om att det finns funktionshindrade elever och ger råd och 

kunskap om hur eleverna kan tas emot och hjälpas av pedagogerna.  

L 4 berättar att resurscentrums psykolog ger mycket stöd men önskar få mer därifrån då 

resurscentrum sitter på mycket kunskap och har gedigen erfarenhet. Understryker också 

att de utredningar som görs av dem på eleverna måste ut till lärarna för att dessa ska 

kunna möta eleverna på bästa och effektivaste sätt.  

• Handlingsplan/utveckling 

Enligt L 4 är målet med skolans handlingsplan att elever med funktionshinder ska vara 

integrerade i skolan. Anger att det alltid finns för- och nackdelar med integrering men att 

fördelarna överväger. 

• Erfarenheter 

”Var inte orolig eller rädd” säger L 4 för att ta emot elever med funktionshinder då dessa 

ger mycket till både lärare och klasskamrater. Poängterar att det är viktigt att behandla 

eleven som de andra klasskamraterna som också mår väl av att den funktionshindrade 

eleven finns i klassen.  

5.5 Intervju 5 

• Funktionshinder 

L 5 är idrottslärare och träffar många elever som har en funktionsnedsättning som är en 

tillfällig skada, medfödd skada eller orsakad av sjukdom. Av de funktionshindrade elever 

L 5 undervisar finns de med barndiabetes, astma, en elev med CP skada och några med 

sen motorisk utveckling. Fem elever har tillfälliga funktionshinder på grund av benbrott. 

• Lokalanpassning 

Eleverna med funktionshinder har full tillgång till hela skolan berättar L5. Skolan har 

stora dörrar utan trösklar till alla rum och det finns många handikapptoaletter. Vid 

lektioner som slöjd och är alla elever med oavsett funktionshinder och de deltar utifrån 
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sina förutsättningar. Eleven med CP-skada har ytterligare en vuxen med som stöd på 

idrottslektionen 

 

 

 

• Delaktighet 

L 5 ser inga hinder i att ha funktionshindrade elever i idrott och då problemen kommer 

krävs det enligt L 5 god planering och förberedelse.  

Det är viktigt att alla elever anstränger sig under idrottstimmarna, men det måste ske 

utifrån var och ens förutsättningar. 

Det finns aktiviteter som elever inte kan eller orkar göra flera dagar i rad som om en elev 

gått långt en dag är det inte är så lämpligt att gå långt dagen efter men ligger man som 

lärare ett steg före är det inte några problem. L 5 anger att eleverna kan vara med på allt 

utifrån sina egna förutsättningar och det är lärarens ansvar att de kan det.  

Skolan ligger bra till och det är många plana ytor på skolgården. De få gånger som L5 

uppfattar att elever känner sig utanför är när de sitter i rullstol 

• Personliga hjälpmedel 

De elever som behöver har anpassade bänkar och stolar berättar L5. De som har diabetes 

äter vid speciella tider så att deras blodsocker inte ska sjunka. Dessa elever får ta med sig 

några av sina kamrater upp till matsalen. De elever som har funktionshinder har det första 

gymnastikpasset på morgonen vilket framförallt är det viktigt för de barn som har 

diabetes annars kan deras blodsocker sjunka väldigt mycket. Eleverna får enligt L5 stöd 

från alla på skolan. ”Våra elever är allas elever”. Det stöd som eleverna får är ibland rent 

praktiskt som att eleven med CP-skada kan behöva hjälp med att hålla balansen när han 

går på bom och gör kullerbyttor.  

Eleverna med diabetes får också ibland hjälp med att ta sitt insulin och med att 

kontrollera blodsockret. 

• Pedagogik 

Det gäller enligt L 5 att aldrig slå sig till ro utan hela tiden utmanas att bli bättre. ”Det är 

givande att tvingas bli bättre och det gäller att aldrig bli lat”. 

• Stöd/kompetensutveckling 

Enligt L 5 kommer stödet från habiliteringen, specialister, sjukhus och självfallet från 

arbetslaget och skolledningen. Anger att det inte behövs mer stöd just nu då det nu är 

tillräckligt.  

• Erfarenhet 
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L 5 poängterar att det är mycket viktigt att lära sig om det funktionshinder som eleven har 

och ha kontakt med föräldrarna. Det är också värdefullt att ha ett samarbete med de 

instanser som finns runt eleven men den sker via föräldrarna. Går eleven i en annan skola 

och skall byta är det bra att innan eleven kommer göra studiebesök där. L 5 ser det som 

centralt att alltid ha en bra planering med eleven i centrum. 

 

5.6 Sammanfattning av intervjuer 
• Funktionshinder 

Alla skolor som jag genomfört intervjuer vid har elever med funktionshinder integrerade i 

klasserna. De lärare jag har haft kontakt med har elever med;  

1. Hörselskada 

2. Muskelskada 

3. Ärftlig skelettsjukdom 

4. Multihandikapp 

5. Barndiabetes 

6. Astma 

7. CP-skada 

8. Funktionshinder på grund av benbrott 

Det är många olika funktionshinder de elever har som är integrerade i klasserna och 

kräver olika anpassning av såväl den fysiska miljön som i undervisningen. 

• Lokalanpassning 

Alla fem skolorna har enligt de fem intervjuade lärarna lokaler anpassade för de 

funktionshindrade eleverna som ingår i min studie. Eleverna har obegränsad tillgång till 

lokalerna i skolan och på skolgården. Lokalanpassningen ger lärarna yttre förutsättningar 

att integrera i klassen de elever som har funktionshinder. 

 Åtgärderna som vidtagits i den fysiska miljön är: 

• Dörröppnare 

• Höj- och sänkbara bord  

• Installation av hiss med egen nyckel 

• Handikapptoaletter 

• Dörr vid innebandyrinken för rullstol 

• Benen på alla möbler i klassrummet är klädda med tennisbollar 

• Väl ljudisolerat klassrum 

• Trapphiss i alla trappor i skolan 

• Alla trösklar borttagna 
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• Breda dörrar så att rullstolar kan komma in 

 

 

 

 

 

• Delaktighet 

Samtliga fem lärare bedömer att de funktionshindrade eleverna är delaktiga i alla 

aktiviteter men i vissa situationer begränsas lärarnas möjlighet att inkludera eleverna på 

grund av deras funktionsnedsättning. 

Eleven med skelettsjukdom har enligt L 1 svårt att delta i ”tuffare” idrotter på grund av 

sitt rörelsehinder. Han är delaktig i aktiviteter tillsammans med sina klasskamrater då 

dessa är medvetna om hans begränsningar. Vid motsvarande aktiviteter för hela skolan då 

eleverna från andra klasser inte känner till hans problem blir han passiv. 

L 2:s elev som har en muskelsjukdom kan inte vara med på idrott utan får under dessa 

timmar speciell träning från habiliteringen. L 2 anger att det kan vara svårt för eleven att 

vara med på utflykter och att han troligtvis inte känner sig fullt delaktig på raster då han 

är bunden till sin rullstol. 

L 3:s upplevelse är att det kan vara svårt med delaktighet för den hörselskadade eleven på 

exempelvis gymnastik- och slöjdlektionen. Anger att i stora lokaler med mycket ljud kan 

han inte använda hörapparaten. Eleven är borta en dag i veckan på en skola för döva och 

hörselskadade för att bland annat lära sig teckenspråk. L 3 säger att frånvaron upplever 

eleven som att han inte hänger med i skolarbetet men instämmer inte i detta. L 3 uppfattar 

inte att eleven känner sig utanför och i så fall är det om någon sagt något eleven uppfattat 

fel eller missförstått. 

L 4:s elev har flera funktionsnedsättningar. L 4 tycker att det gått bra att integrera eleven i 

klassen. Denne tror dock att det finns situationer när eleven känner sig utanför och att 

utanförskapet kommer att öka när eleven närmar sig puberteten. 

L 5 ser inga hinder i att ha funktionshindrade elever i idrott. Anger att eleverna kan vara 

med på allt och de få gånger elever känner sig utanför är när de sitter i rullstol. 

• Personliga hjälpmedel 

Hjälpmedlen varierar vid de olika skolorna beroende på vilket funktionshinder eleven har. 

Hjälpmedlen är personliga och individuellt utprovade. De hjälpmedel som förekommer 

är: 

• Speciell arbetsstol (i skolan) 

• Permobil (till och från skolan) 
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• Förhöjningskudde 

• Elrullstol (till och från skolan) 

• Vanlig rullstol (i skolan) 

• Hörapparat  

• Microlink 

• Datorer med program utifrån varje elevs behov 

 

L 1 berättar att för de hjälpmedel eleven använder behövs ingen speciell utbildning. 

Enligt L 2 ger den personliga assistenten eleven den mesta hjälpen och det är främst 

hjälp med förflyttning med rullstol. 

Det personliga stödet L 3:s elev behöver är att se till att elevens hjälpmedel fungerar 

och att kunna använda teckenspråk. 

L 4 anger att det viktigaste stödet denne kan ge är att stötta och hjälpa eleven i 

inlärningssituationen. Datorn är ett bra hjälpmedel och kan användas direkt i 

undervisningen. 

Gymnastiklektionerna läggs tidsmässigt utifrån de funktionshindrade eleverna behov 

enlig L 5. 

Samtliga lärare beskriver att eleverna fått hjälpmedel som fungerar och att de 

personliga hjälpmedlen är en förutsättning för att lärarna ska kunna arbeta med de 

funktionshindrade eleverna på samma villkor som med de andra i klassen. 

• Pedagogik 

Lärarna är ense om att utifrån ett pedagogiskt perspektiv är integreringen av 

funktionshindrade elever inte komplicerad. 

L 1 ser som sin uppgift att finnas till hands, ge det stöd och den hjälp eleven behöver men 

inte göra elevens uppgifter. Poängterar att det är viktigt att vara observant så inte eleven 

”rider” på sitt funktionshinder. 

L 2:s elev behöver mycket praktisk hjälp i skolan och har en personlig assistent som är 

med hela tiden. L 2 uppfattar som L 1 att det är en balansgång mellan hur mycket eleven 

kan själv och hur mycket stöd och hjälp denne behöver. L 2 säger också att det är viktigt 

att eleven inte utnyttjar sitt funktionshinder. 

L 3 tyckte att det till en början var nervöst att ha en funktionshindrad elev i klassen. L 3 

säger att han snart såg att elevens närvaro inte gav upphov till problem eller innebar 

förändringar avseende pedagogik. Beskriver dock att det medfört vissa förändringar för 

klasskamraterna som att tänka på att ljudnivån i klassen inte blir för hög eller att prata en i 

taget. 
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Att ha elever med funktionshinder gör att man utvecklas personligen anser L4. När eleven 

har personlig assistent utvecklas man ytterligare genom att man lär sig samarbeta. L 4 ser 

det som svårt att individualisera undervisningen då alla elever ligger på olika nivåer och 

risken finns att undervisningen läggs på för hög nivå. Denne tycker också att den hjälp 

och det stöd funktionshindrade elever behöver, det stödet behöver också många andra 

elever.  

Enligt L 5 är det en utmaning att undervisa funktionshindrade elever och att därigenom 

ständigt förbättras som lärare. 

• Stöd/kompetensutveckling 

Gemensamt för de fem intervjuade lärarna är att de får stöd från arbetslaget, rektor och 

skolledning. Föräldrarna är enligt klasslärarna betydelsefulla i deras arbete. 

För L 1, L 2 och L 5 är habiliteringen en viktig resurs. L 4 anger resurscentrums psykolog 

och L 3 hörselpedagogen och de informationsträffar och kurser i teckenspråk denne 

deltagit i som kompetenshöjande. 

• Handlingsplan/utveckling 

Samtliga klasslärare anger att det finns en handlingsplan som utgör ett stöd för dem i 

integreringen av de funktionshindrade eleverna. L 1 och L 2 säger att handlingsplanen 

baseras på samtal med föräldrar, habilitering och skola. Dessa anser att det är viktigt att 

handlingsplanen upprättas efter en öppen dialog med alla inblandade parter, inte minst 

viktigt är föräldrarnas medverkan och ställningstagande. Enligt L 3 och L 4 är den 

generella handlingsplanen utgångspunkten i arbetet. 

• Erfarenheter 

De intervjuade lärarna ser som viktigt för deras möjlighet att integrera i klassen kunskap 

om elevernas funktionshinder och samarbete med samtliga som finns runt eleven. De 

poängterar också det positiva de vidgade erfarenheterna ger. 

L 1 poängterar att det är viktigt att vid behov ta hjälp av berörda, L 2 värdet av kunskap 

om elevens situation utanför skolan och L 3 stödet från föräldrar och skola. 

L 4:s erfarenhet är att man som lärare inte behöver var orolig eller rädd för att ta emot en 

funktionshindrad elev och att alla lärare och klasskamrater mår väl av kontakten. 

L 5 talar om att ha en god planering med den funktionshindrade eleven i centrum och om 

möjligt göra studiebesök på tidigare skola innan eleven kommer. 
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6 Analys och resultatredovisning 
Studien har genomförts i form av fem intervjuer vid fem olika skolor i tre kommuner. 

Avsikten med studien har varit att försöka återge de förutsättningar lärarna har att 

integrera/inkludera elever med fysiska funktionshinder i klassen. 

 Jag vill veta hur lärarna upplever att ha fysiskt funktionshindrade elever i klassen och hur 

lärarna informerades innan eleverna kom till klassen. Jag vill också få kunskap om hur 

eventuella anpassningar av lokaler och utrustning har skett utifrån den enskilde elevens 

behov samt vilka personliga hjälpmedel eleverna fått för att undervisningen ska kunna 

genomföras utifrån de intentioner som angivits i Lpo94.  

Jag har också frågor om de möjligheter lärarna haft till pedagogiskutveckling och 

kompetensutveckling, handlingsplanens stöd samt vilka erfarenheter som de anser är av 

värde att förmedla vidare till andra lärare. 

 

Min kvalitativa ansats är innehållsrelaterad vilket betyder att jag använt mig av en öppen 

metod och ett fenomenografiskt angreppssätt då jag önskar få fram vilka förutsättningar 

och erfarenheter lärarna har av integrering/inkludering av funktionshindrade elever i 

klassen. Mitt analysinstrument är de frågor och svar som jag fått genom de intervjuer som 

genomförts inom åtta olika teman med ett antal frågor inom respektive tema. Varje 

intervju redovisas var för sig, därefter görs en sammanställning av lärarnas uppfattning 

kring varje tema. 

6.1 Funktionshinder och tillgänglighet till hela skolan 

Enligt lärarnas beskrivning varierar elevernas funktionshinder från lätta/medelsvåra till 

mycket svåra. Genom de anpassningar av lokaler och utrustning som tar hänsyn till och 

anpassas efter elevens funktionshinder fungerar arbetet mycket bra enligt de intervjuade 

lärarna. Den personliga assistenten som elever med svårare funktionshinder har är ett stort 

stöd för eleven i första hand men också för läraren. Även avseende integrering och 

inkludering tycker lärarna att man till stora delar lyckats på ett bra sätt vilket är i 

överensstämmelse med det som Peder Haug menar med att inkluderande integrering 

betyder att eleven får sin undervisning i den klass där eleven är inskriven.33  

6.2 Delaktighet 

Tillgänglighet till hela skolan är en förutsättning för att en funktionshindrad elev ska 

kunna vara delaktiga i det som klassen gör både i klassrummet och på raster.  

                                                 
33 Haug, Peder, Pedagogiskt dilemma: specialundervisning ,(1998), Liber, Stockholm 
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Med de åtgärder som vidtagits för att eliminera olika hinder i den fysiska miljön som 

exempelvis dörröppnare, hissar, höj- och sänkbara möbler har skolarna enligt lärarna i 

stor utsträckning gjort det möjligt för elever med funktionshinder att vara delaktiga i det 

som klassen gör. Trots detta beskriver lärarna att det finns situationer där de tror att 

funktionshindrade elever inte känner sig eller är delaktiga. Exempel på detta är den elev 

som enligt L 2 har begränsad rörelseförmåga och som inte kan delta i idrottsaktiviteter. 

Lärarna anger också att elever som är beroende av rullstol har svårt att delta på lika 

villkor. Dessa exempel kan som Emanuelsson pekar på medföra en avskiljning av de 

”avvikande” från de ”normala”.34  

6.3 Personliga hjälpmedel 

En förutsättning för att en funktionshindrad elev ska kunna delta i skolan är att eleven har 

hjälpmedel som eliminerar handikappet i förhållandet till den omgivande miljön.  

Ansvaret för att en elev får hjälpmedel som är individuellt utprovade ligger på 

landstingen, för barn och ungdomar inom habiliteringens ansvarsområde.  Jag har vid 

mina intervjuer med lärarna frågor om eleverna har hjälpmedel som gör det möjligt för 

dessa att delta i skolarbetet på samma villkor som icke funktionshindrade elever. Samtliga 

intervjuade lärare anser att elevernas behov av individuella hjälpmedel tillgodoses på ett 

bra sätt. De anger också att det finns en regelbunden kontakt med habiliteringen som 

åtgärdar de brister som uppstår efter hand. 

6.4 Stöd/kompetensutveckling 

I och med att L3 fick en funktionshindrad elev i klassen blev behovet av ytterligare stöd 

och kompetensutveckling mer påtagligt för denne. L3 har deltagit i kurser om just det 

specifika funktionshinder eleven haft och även fått utbildning i teckenspråk då eleven har 

en svårare hörselnedsättning.  

Samtliga intervjuade lärare anser att kunskap om elevens funktionshinder är viktig för att 

kunna planera och genomföra de åtgärder som förutsätter att eleven kan delta i 

undervisningen. De poängterar också samarbetet med habiliteringen och stödet från 

elevens föräldrar.  

I samtliga intervjuer har lärarna betonat hur angeläget det är med samarbete och stöd och 

inte minst från rektor och elevens personliga assistent. Lärarna har svarat att de är nöjda 

med det stöd och den kompetensutveckling de hittills fått. L 4 anser dock att det borde 

ingå mer om funktionshinder i lärarutbildningarna.  

                                                 
34 Emanuelsson, Ingemar, Integrering och inkludering, (2004), Studentlitteratur, Lund 
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6.5 Handlingsplan 

För varje enskild finns det en handlingsplan där det framgår hur olika insatser skall 

samordnas. Handlingsplanen ska göras i samverkan mellan skola och habilitering. L1 och 

L 2 anger att man från skolan medverkat och tagit fram en handlingsplan i samverkan 

med habiliteringen vilken används för att underlätta integreringen av eleven i skolan. L 3 

och L 4 säger sig inte haft behov av att förändra handlingsplanen. Enligt klasslärarna är 

handlingsplanen utgångspunkten i deras arbete och används för att planera och följa den 

funktionshindrade elevens utveckling. 

6.6 Erfarenheter 

Min avsikt med uppsatsen har varit att försöka få en bild av de förutsättningar och 

erfarenheter de intervjuade lärarna som har funktionshindrade elever i klassen har.  

Viktigt enligt de intervjuade lärarna är att när en funktionshindrad elev ska komma till 

klassen i god tid få information om elevens funktionshinder. Denna information måste 

komma så tidigt att eventuella anpassningar hinner bli genomförda innan eleven kommer. 

Det kan exempelvis handla om ombyggnader, inköp av möbler (höj- och sänkbara), eller 

annan utrustning. L 5 menar att det är bra om läraren gör ett studiebesök vid den 

skola/klass varifrån eleven kommer.  De intervjuade lärarna betonar också vikten av 

samarbete med alla som finns runt eleven. L 4 framförde att man inte behöver vara rädd 

eller orolig för att ta emot elever med funktionshinder då dessa ger mycket till en själv 

som lärare och ger mycket till klassen. ” 

Samtliga poängterar de vidgade erfarenheterna och därmed den sammanhängande 

positiva utvecklingen arbetet med de funktionshindrade eleverna givit dem. 

 

7 Diskussion  
7.1 Resultatdiskussion  
I läroplanen för grundskolan (Lpo 94) framgår att ”undervisningen skall anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov”. Det innebär att den fysiska miljön och 

undervisningen måste anpassas så att elever med funktionshinder kan delta på samma 

villkor som andra elever. 

 ”En skola för alla” står för en gemensam och sammanhållen skola för alla elever. Jag fick 

intrycket av att de skolor som omfattas av intervjuerna kommit långt när det gäller målen 

”en skola för alla”. 
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Enligt Peder Haug betyder detta att alla ska gå i skolan men den behöver inte var likadan 

för alla. Inkluderande integrering betyder att undervisningen sker inom den klass där 

eleven är inskriven. 

Samtliga fem intervjuade lärarna vid intervjuerna vid de fem skolorna anser att både den 

fysiska miljön och undervisningen anpassats individuellt för de funktionshindrade 

eleverna. Genom åtgärder för att ta bort fysiska hinder och tillskapande av personliga 

hjälpmedel kan de funktionshindrade eleverna delta i nästan alla aktiviteter som 

förekommer i klassen enligt lärarna. Utifrån vad Ingemar Emanuelsson skriver finns dock 

tillfällen där en avskiljning av de ”avvikande” eleverna från de ”normala” kan iakttas. Ett 

exempel är den elev som går till annan träning på klassens gymnastiktimme.  

Ett annat exempel är den elev som åkte till skola för döva/hörselskadade en gång per 

vecka. Detta är två exempel där elever kan känna sig annorlunda och inte delaktiga i det 

klassen gör menar L2 och L3.  

Vid de skolor jag genomfört denna studie är mitt intryck att skolledning/lärare har 

kommit långt i sitt arbete med en integrerad/inkluderad skola när det gäller den fysiska 

miljön. De åtgärder som gjorts har medfört att elever med funktionshinder fysiskt kan 

delta i de flesta aktiviteterna under skoltid. 

 När det gäller integrering/inkludering i den sociala och psykiska miljön säger de 

intervjuade lärarna att de tror att eleverna är delaktiga.  

Jag upplever att det är lätt för lärarna att svara på frågorna om elevens funktionshinder, 

lokalanpassning och personliga hjälpmedel. Frågor som rör den konkreta anpassningen i 

den fysiska miljön och ger lärarna nödvändiga förutsättningar att integrera eleverna i 

klassen.  

Största tveksamheten och dröjandet i svar kring frågorna får jag om pedagogik och 

handlingsplan/utveckling. Detta tror jag kan bero på komplexiteten i mina frågor men kan 

också spegla lärarnas egna upplevelser av osäkerhet kring krav och förväntningar från 

både dem själva och omgivningen.  

På frågan om stöd/kompetensutveckling är L 4 den ende som önskar mer stöd och då från 

resurscentrums psykolog.  

Samtliga är tydliga i att poängtera det för dem värdefulla samarbetet med föräldrar, 

barnahabilitering, skola och specialpedagoger. Ingen uttalar önskan om ytterligare 

kompetenshöjning. Den troliga förklaringen är att de bakom sig har ett för dem 

utvecklande och välfungerande team, men det kan spegla lärarnas osäkerhet kring 

förväntningar på dem och då vad de som lärare kan begära vid integreringen av en 

funktionshindrad elev. Kanske innebär integreringen för läraren inget större problem än 

som L 4 säger ”att med åren har jag sett att den hjälp elever med funktionshinder behöver 
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är samma hjälp som många andra elever också behöver”. L 4 poängterar dock vikten av 

att lärarhögskolorna lär ut mer om att det finns funktionshindrade elever och ger råd och 

kunskap om hur eleverna tas emot och hjälps av pedagogerna.  

Otvetydigt är samtliga lärare positiva till integreringen av funktionshindrade elever och 

att den har vidgat både klasskamraternas och deras erfarenheter. Samtliga fem lärare är 

också samstämmiga i att de fått förutsättningar att integrera de funktionshindrade 

eleverna. 

Studien har genomförts i form av intervjuer av fem lärare vid fem skolor vilket gör att jag 

inte drar några generella slutsatser. Det skulle dock vara av intressant att göra 

motsvarande intervjuer med elever för att se om deras upplevelse av delaktighet stämmer 

med lärarnas. 

 
 
Slutord 
Han sitter i rullstol och når inte tvålautomaten ovanför handfaten på toaletterna. Med 

titeln på min uppsats vill jag peka på att det trots omfattande anpassningar i den fysiska 

miljön finns detaljer som fortfarande utgör hinder. Vid den aktuella skolan är toaletterna 

handikappanpassade men tvålautomaten sitter likväl utom räckhåll för den som är 

rullstolsbunden. Det kan finnas andra liknande detaljer som kan bli stora hinder för elever 

med olika typer av funktionshinder.  
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Bilaga 1  

Frågeformulär 
 
Fråga 1 - Funktionshinder 
Hur många elever med funktionshinder har du eller har haft i din klass? 
Kan du beskriva de  funktionshinder eleven/eleverna har? 
 
Fråga 2 - Lokalanpassning 
Om du har en funktionshindrad elev med rörelsehinder i klassen, hur upplever du att 
eleven kan röra sig och kan få tillgång till hela skolan? 
Kan funktionshindrade elever delta i alla lektioner såsom slöjd och gymnastik? 
Har skolan gjort något speciellt för att göra det möjligt? 
Om inte vilka svårigheter finns och vad tycker du borde åtgärdas? 
 
Fråga 3 - Delaktighet 
Hur upplever du som lärare att du har möjlighet att låta den funktionshindrade eleven 
vara med om allt i klassen? 
Hur tror du att eleven upplever att han kan delta i skolans kamrat- och klassaktiviteter 
som  
t ex på raster och utflykter? 
Kan du minnas någon situation då eleven kan ha känt sig utanför? 
 
Fråga 4 - Personliga hjälpmedel 
Vilka hjälpmedel har eleven fått och hur har de underlättat skolarbetet? 
Behövs det någon särskild inlärning för att eleven skall kunna använda sina hjälpmedel? 
Från vem/vilka får eleven den hjälpen? 
Vilket speciellt stöd känner du att du behöver ge eleven? 
Behöver eleven någon särskild hjälp för att kunna använda sina hjälpmedel?` 
 
Fråga 5 - Pedagogik 
Vad tycker du har varit svårast med att ha en funktionshindrad elev i klassen? 
Hur tycker du att du har utvecklats som pedagog genom att ha en funktionshindrad elev? 
 
Fråga 6 - Stöd/kompetensutveckling.  
Vilket stöd/information har du fått och från vem/vilka? 
Vad skulle du behöva ytterligare för stöd/kompetensutveckling? 
Från vem/vilka behöver du stöd? 
 
Fråga 7 - Handlingsplan/utveckling 
Vilket stöd ger skolans handlingsplan dig i ditt arbete? 
Finns det brister i handlingsplanen som du tycker borde rättas till? 
 
Fråga 8 - Erfarenheter 
Utifrån dina erfarenheter vilka råd skulle du ge en lärare som står inför att för första 
gången ta emot en elev med funktionshinder? 
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