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Sammanfattning
Avsikten med denna studie var att belysa hur funktionshindrade barn uppfattas av andra barn.
Jag intervjuade tio barn i år 4, från två olika skolor. I den ena skolan går flera funktionshindrade
elever. Jag valde att samtala med barnen utifrån 6 bilder föreställande andra barn – 4 med olika
funktionshinder och 2 utan synbara funktionshinder.

De slutsatser jag tycker mig kan dra utifrån det material jag har, var att alla tio respondenter hade en
relativt enhetlig uppfattning om hur funktionshindrade barn tänker och känner. Skillnaden mellan
skolorna var att de barn  som var vana att se funktionshindrade i större utsträckning kunde identifiera
olika typer av funktionshinder, och att de då i någon mån hade en klarare uppfattning om hur de tycker
att funktionshindrade bör behandlas. Alla barnen jag talade med uttryckte sympati för de
funktionshindrade barnen. Genomgående var också uppfattningen att funktionshindrade är det synd
om, och de bör därför behandlas med extra hänsyn och respekt. Ju mer avvikande de
funktionshindrade ser ut, ju mer särskilda från respondenterna upplevs de av dessa. De upplevs tänka
på och tycka om att göra andra saker. Exempelvis tros funktionshindrade haft anledning att fundera
över existentiella frågor i högre utsträckning, och är således inte lika materialistiska som andra barn.
Barn utan synbara funktionshinder upplevs tycka om populär musik och ”såpor” i tv – sådant som av
respondenterna upplevs som ”normalt”. Detta var gemensamt för båda grupperna av barn, liksom att
de gav uttryck för uppfattningen att ett avvikande yttre också innebär ett avvikande inre.

Nyckelord
Funktionshinder, handikapp,  rörelsehinder, utvecklingsstörning, attityder, fördomar, uppfattning,
integrering,  specialpedagogik



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING   7

TEORETISK DEL   7

Definition av begreppen   8

Funktionshindrade personers sociala relationer   9

Empati – en förutsättning för att möta funktionshindrade 10

Empatisk utveckling och nioårskris –latensbarnets förmåga

till ett empatiskt förhållningssätt 12

Tidigare undersökningar av hur barn uppfattar funktionshinder

och funktionshindrade personer 13

PROBLEMFORMULERING 17

METOD 17

DATABEARBETNING 19

Bild 1 20

Bild 2 21

Bild 3 23

Bild 4 25

Bild 5 27

Bild 6 28

SAMMANFATTANDE TOLKNING OCH LITTERATURANKNYTNING 30

DISKUSSION 31

VIDARE UNDERSÖKNINGAR 33

REFERENSLISTA 34



INLEDNING

I Sverige har vi en obligatorisk grundskola för alla barn. Det finns många barn med särskilda

behov, och barn med olika typer av funktionshinder. Barn med funktionshinder kan fullgöra

skolplikten antingen i särskilda klasser för barn med liknande funktionshinder, eller

integrerade i en vanlig klass, men med särskild hänsyn tagen till deras behov. Föräldrar har

gjort olika val, i hopp om att ha valt det alternativ som ger just deras barn störst möjligheter

till intellektuell, social och motorisk stimulans. Huruvida barn med funktionshinder bör

integreras i vanliga klasser eller inte, är inte något jag har för avsikt att diskutera eller

undersöka i denna studie. Viktigt för hur en integrering i samhället fungerar är dock hur

funktionshindrade barn blir bemötta, vilket i sin tur är avhängigt av de uppfattningar barn har

om funktionshindrade barn.

Jag har valt att göra en studie om hur barn tänker runt andra barn med funktionshinder. Jag

vill ta reda på om funktionshindrade barn uppfattas som lika eller särskilda från barn utan

funktionshinder. Ett vanligt argument för integrering i skolan är att enda möjligheten för

funktionshindrade att bli accepterade på lika villkor är att barn tidigt kommer i kontakt med

människor med olika former av funktionshinder, och s a s får möjlighet att avdramatisera

funktionshindret och upptäcka individen bakom det. Ett argument mot integrering är att de

funktionshindrade barnen i första hand måste få känna sig lika och normala i en grupp.

Därmed stärks självkänslan och de har större möjligheter att bemöta omvärldens fördomar.

Min studie syftar till att se hur barn  - ovana såväl som vana vid funktionshinder - uppfattar

funktionshindrade barn.

TEORETISK DEL

I detta avsnitt kommer jag att ta upp olika teoretiska aspekter på funktionshindrade och

funktionshindrade barn, med inriktning på sociala och psykologiska perspektiv. I ett avsnitt

behandlas forskning om funktionshindrades sociala relationer i allmänhet, och tidigare försök

till integrering. Dessutom reder jag ut begreppet empati, och skolbarnets förmåga till ett

empatiskt förhållningssätt. Jag redovisar också fyra tidigare studier som ligger nära min egen

undersökning.



Definition av begreppen

Jag definierar här begreppen såsom jag använder dem, i enlighet med A.Bakks och K.

Grunevalds definitioner (Bakk och Grunevald 1988). Jag definierar de begrepp jag under

arbetet stött på i olika sammanhang, för att för läsaren klargöra skillnaden mellan dem. I de

fall de tillfrågade barnen blandat begreppen när de beskrivit funktionshinder har jag låtit deras

ursprungliga begrepp stå kvar, och överlåter till läsaren att bedöma vad de avser.

Hjärnskada

En missbildning, sjukdom, syrebrist, slag mot skallen m.m. kan ge en skada på hjärnan. En

hjärnskada kan vara stor, eller så liten att den inte märks.

Funktionshinder/funktionsnedsättning

En hjärnskada kan ge ett funktionshinder, d v s någon eller flera fysiska eller psykiska

förmågor fungerar dåligt eller inte alls. Ett fysiskt funktionshinder behöver naturligtvis inte

vara relaterat till en hjärnskada.

Handikapp

Handikappet är relaterat till miljön. Ett funktionshinder kan i vissa sammanhang ge stora

handikapp och i en anpassad miljö ganska små.

Utvecklingsstörning

En utvecklingsstörning är en nedsättning i de intellektuella funktionerna.

Begåvningsutvecklingen är hämmad och sker långsammare.

Förståndshandikapp/begåvningshandikapp

Dessa två begrepp är relativt vanliga. De avser, som ovan, ett funktionshinder på begåvningen

– och, egentligen, de handikapp de medför i det dagliga livet. Ett förståndshandikapp kan vara

förvärvat, genom t ex  olycka eller sjukdom i vuxen ålder. Det kan alltså innefatta förlust av

tidigare förvärvade intellektuella förmågor. Jag kommer dock i detta arbete att använda

begreppen som synonyma med utvecklingsstörd.



Funktionshindrade personers sociala relationer

En fysisk integrering innebär inte med automatik en verklig integrering – d v s en integrering

på ett fysiskt såväl som på ett socialt plan. Många gånger har den fysiska miljön för

integrering anpassats, utan att en social integrering skett. Detta har inom forskningen lett till

ett ökat intresse för sociala relationer, och för hur människor med funktionshinder relaterar till

andra människor, samt i vilka miljöer och sammanhang integrering och interaktion sker.

Forskningen om funktionshindrades sociala relationer har orienterat sig mot en symbolisk-

interaktionistisk teori. Detta innebär ungefär att en människas självbild och

omvärldsuppfattning i hög grad bestäms i samspel med omgivningen och alltså är avhängigt

av hur man blir bemött. Många forskare har visat på att funktionshindrade upplever ett

dubbelt handikapp – dels funktionshindret i sig, dels de attityder de möter från omvärlden.

Attityderna till funktionshindrade är inte fördomsfullt negativa, även om de kan få den

innebörden för den funktionshindrade, utan snarare osäkra och ambivalenta. Den svenska

forskningen på detta område är emellertid inte särskilt omfattande (Hjelmqvist m.fl. 1994).

En rad undersökningar sedan 1950-talet har visat att personer med funktionshinder är mindre

accepterade och populära som kamrater. I sociometriska studier – kamratvalsstudier – får

personer med funktionshinder sällan några positiva val. Forskningen har betraktat dessa val

som aktivt avståndstagande till funktionshindrade, och den uteblivna sociala interaktionen har

betraktats som ”ett uttryck för personliga fördomar, negativa attityder, bristande information

eller en kombination av dessa” (Gustavsson 1998, s. 16). Gustavsson menar att denna typ av

utstötning är ganska ovanlig. Istället är det något han kallar det moderna vardagslivets

naturliga segregering. Det är inte bortväljandet av det avvikande som är det primära. Det

primära är istället det aktiva tillvalet av vänner och frivilliga kontakter som människor gör. Vi

prioriterar aktivt vissa egenskaper, och funktionshindrade – och i synnerhet utvecklingsstörda

- kommer ofta till korta i sådana val. Att vi bor i samma trappuppgång, och möter denne

dagligen innebär inte i dagens samhälle att vi etablerar djupare kontakter eller skapar hållbara

sociala relationer (Gustavsson1998).

Att växa upp i ett samhälle innebär ofta att man tillägnar sig ett kulturmönster och ett mönster

för sociala kontakter utan att medvetet reflektera över dessa. Mycket av vår kunskap om

sociala mönster ingår i vår oreflekterade vardagskunskap – av Pierre Bourdieu kallad doxa.



(Gustavsson 1998). Dessa mönster påverkar starkt vårt sätt att agera. Omedvetet väljer vi bort

det som avviker från det mönster vi lärt oss. Därför kan integrering av funktionshindrade och

utvecklingsstörda människor fungera ganska dåligt, trots att de yttre förutsättningarna finns.

Vi väljer också vårt umgänge utifrån gemensamma nämnare. Känner man sig osäker i ett nytt

sällskap, söker man sig ofta till människor man uppfattar som liknande en själv – som ger

uttryck för samma värderingar, har liknande arbete eller livssituation. Bortväljandet av

avvikande människor behöver således inte vara aktivt och utlöst av antipatier. Fysisk

integrering är en nödvändig – men inte tillräcklig – förutsättning för en verklig integrering där

människor med funktionshinder kan ses i första hand som individer och i andra hand som

”handikappade” (Gustavsson 1998).

Empati – en förutsättning för att möta funktionshindrade

För att kunna bilda sig en uppfattning om hur en annan människa tänker och känner krävs en

empatisk förmåga. Empati definieras av Inga Sylvander (Sylvander 1992, Sylvander m.fl.

1992) som förmåga till inkännande i en annan människas situation, att kunna identifiera sig

med den andres inre verklighet utan att den egna identiteten hotas. Empati förutsätter därför

klara gränser mellan sitt eget jag och andras. Individen bör också ”ha utvecklat en tolerans för

sina egna känslor, så att man kan känna med den andre utan att ta till olika försvar, men

också utan att ta över den andres känslor.” (s.11, Sylvander 1992 i Sylvander m.fl. 1992)

Detta innebär att man själv måste tillåta sig att känna även negativa och mörka känslor inför

något man upplever obehagligt, för att kunna känna in en annan människa. Annars reagerar

man med olika former av psykiskt försvar inför sina egna känslor. Många människor reagerar

inför något obehagligt och tragiskt med att praktiskt ställa upp för andra till den gräns är nådd

då man inte orkar mer. Bagatellisering av problem är ett annat vanligt försvar, liksom

avståndstagande och skuldbeläggning av den andre (Lagerheim 1988).

Empati består av två lika viktiga delar. Den ena är intellektuell och den andra är

känslomässig. Att få uppleva empati, att se empatiska förhållningssätt hos andra personer, är

viktigt för att den empatiska förmågan ska utvecklas. Det är också av största vikt att ha

tillgång till sitt eget känsloliv. Dessutom är det minst lika betydelsefullt att få kunskap om



andra människors situation, tankar och känslor. Förmåga till empati är något vi föds med, och

som går att utveckla eller kväva (Sylvander 1992, i Sylvander m.fl.1992).

Empati, betonar Sylvander, är inte att tycka synd om en människa, eller att alltid tycka om

andra. Det vill Sylvander kalla sympati. Empati är inte heller överdriven hänsyn eller att låta

sig utnyttjas, heller inte att sentimentalisera. Empati handlar om att kunna utveckla en

förståelse, utan att det nödvändigtvis innebär ett gillande. Att i allt för hög utsträckning

använda sig själv som mall för förståelsen av andra människor leder ofta till ett slags

pseudoempati – man upplever att man i alla lägen precis kan förstå hur andra känner sig. Då

har man egentligen inte tagit till sig någon annans känslor, utan överför sina egna på denne

(Sylvander 1992, i Sylvander m.fl. 1992).

Hur vi bemöter människor med olika former av funktionshinder är avhängigt vår förmåga till

empati. Ett barn med funktionshinder är en påminnelse om den egna sårbarheten – detta

kunde drabba mig eller mina barn. Många finner också att det skulle vara något av det värsta

som kan drabba en människa – att vara funktionshindrad. Ett barn med ett funktionshinder

upplevs också som något mycket orättvist och tragiskt, vilket utlöser starka reaktioner hos

omgivningen. (Böhm1992, i Sylvander m.fl. 1992) Att vara funktionshindrad kan innebära att

man i vissa intima situationer behöver hjälp – t ex  med att gå på toaletten. Det innebär också

många gånger att man själv inte har kontroll över sådant som omgivningen kan kontrollera.

Eftersom man är beroende av hjälp i vissa sammanhang står skeendet utanför ens egen

kontroll. Det kan innebära att man själv inte får bestämma när man ska gå på toaletten, man

känner sig stressad av att någon står utanför och väntar på att man ska bli färdig. Det kan

också innebära att man inte kan få gå ut när andan faller på, eller att man får vara ute så länge

man önskar. Ju äldre en funktionshindrad person är, desto tydligare blir skillnaderna i dessa

avseenden. Detta ställer stora krav på förmågan till empati hos omgivningen.

Risken när det gäller funktionshindrade barn är att man i sin egen ångest över

funktionshindret reagerar med ett överdrivet hänsynstagande och att man infantiliserar

personen mer än den intellektuella mognaden kräver (Böhm 1992 i Sylvander m.fl. 1992). Ett

rullstolsburet barn tillåts inte att vara ledset och argt i samma utsträckning som jämnåriga, då

det upplevs som dubbelt jobbigt av omgivningen. Därför försöker man ofta avleda barnet eller

låta det få sin vilja fram – det är vanligt att vuxna runt ett funktionshindrat barn ”fixar till”

situationen och egentligen ser till att det sällan behöver uppleva frustrationer. Barnet får

signaler att frustrationer och besvikelser bör undvikas eller döljas, vilket gör att de



undertrycker även de frustrationer som är relaterade till funktionshindret. Detta innebär en

längre process innan man når ett accepterade av sig själv och den egna kroppen (Lagerheim,

1988).

Empatisk utveckling och nioårskris –latensbarnets förmåga till ett empatiskt

förhållningssätt

Åldern 7 – 12 år kallas latensfasen. Sylvander menar att barns förmåga till empati är medfödd,

och att barn under hela förskoletiden visar prov på denna förmåga, men att det inte egentligen

är förrän i latensåldern som barn är mogna att mer aktivt engagera sig i andra människor.

Världen vidgas, barns medvetenhet om att världen kan se olika ut för olika människor, och

vad det innebär ökar. Dessutom utvecklas förmågan till samarbete i takt med att den

empatiska förmågan utvecklas. Behovet av kunskap om andra ökar, samt viljan att engagera

sig i omvärlden (Sylvander 1992 i Sylvander m.fl.1992).

Barbro Goldinger (Goldinger 1988) menar att det i latensbarnet finns en stor potential. De

utvecklar successivt en rättsuppfattning. Det innebär att man har en uppfattning om vad som

är rätt och fel och en önskan att agera därefter, inte bara utifrån yttre sanktioner som

belöningar och straff. Det börjar bli viktigt för barnet att agerandet känns rätt. Det som i

början av skolåldern är en knippe regler som åtföljs därför att mamma, pappa eller läraren vill

det, utvecklas så småningom till ett samvete. Barn i denna ålder börjar också utveckla sin

förmåga till att samtala och diskutera – och att lyssna på vad andra säger. Mindre barn kan

samtala om samma sak, men de pratar egentligen bredvid varandra, och är mer intresserade av

att berätta än att lyssna. När barnen blir äldre – i 8-9-årsåldern- börjar de föra dialoger. Det är

en avsevärd skillnad, och ett tecken på att de börjat utveckla ett ömsesidigt tänkande. De kan

också föreställa sig skeenden bortom det omedelbara här och nu, och kan därför i dialog med

andra lära sig saker om världen och andra människor. Därför finns det hos barn i latensfasen

en stor potential till ett empatiskt förhållningssätt (Goldinger 1988).

En vidgad världsbild innebär också en del kriser för barnet i latensåldern. Detta kallas med ett

relativt nytt begrepp nioårskrisen. Barnet upptäcker att varken mamma, pappa eller läraren

behärskar allt, och det börjar också få en realistisk uppfattning av sig själv och sin egen



förmåga. Världsuppfattningen skakas i sina grundvalar, och mamma och pappa kan inte

längre vara den enda trygghet som finns. Barn är i den här åldern ofta utelämnade åt en ström

av intryck som de inte fullt ut kan bearbeta. I identitetssökandet blir ofta kamratgruppen en

viktig hjälp. Att accepteras av gruppen blir oerhört viktigt, och föräldrar kan inte kompensera

känslan av att inte höra till kamraterna. Det är viktigt att vara lik de andra i klassen och att

inte avvika. En illa hanterad nioårskris kan skapa stora frustrationer hos ett barn. Rädslan för

att avvika och vara annorlunda utlöser och upprätthåller ofta mobbing. Är man otrygg är det

lätt att försöka hitta någon som avviker mer att rikta uppmärksamheten mot – i förhoppning

om att ingen ska upptäcka ens egna svagheter. Nioårskrisen avtar ofta successivt när barnen

lär sig hantera sina känslor, samt får begrepp för och kan uttrycka känslor och företeelser runt

omkring dem (Lagerheim, 1988).

För ett barn med funktionshinder kan ofta nioårskrisen vara mycket kraftig. De upptäcker att

de, i vad de själva uppfattar som viktiga avseenden, avviker från andra barn, och de har också

tillägnat sig den intellektuella förmågan att kunna överblicka framtiden – och upptäcker att de

har många begränsningar som de andra barnen inte har. Dessutom ger sig de andra barnen ut

på allt längre äventyr från hemmet, och det kan vara svårt för den funktionshindrade att följa

med. De avviker, de hör inte till, och de sörjer detta. Samtidigt blir kamratgruppen runt

omkring allt känsligare för deras funktionshinder. Undersökningar (Hjelmquist m fl 1995 )

har visat att integrering i just nioårsåldern sällan fungerar bra, och att det ofta är i den åldern

som funktionshindrade barn får svårare att upprätthålla kontakter.

Tidigare undersökningar av hur barn uppfattar funktionshinder och funktionshindrade

personer

Anders Hill och Tullie Rabe gjorde 1994 en undersökning för att belysa hur barn tänker och

relaterar sig till andra barn, med fokus på barn med funktionshinder. De har gjort en studie i

tre delar  - en bildintervju, en kamratvalsstudie och en intervju om begreppet vänskap.

Sammanlagt 49 barn i åldrarna 3 – 8 år deltog i studien. Bildintervjun utformades som samtal

runt sju olika bilder, föreställande barn i olika situationer. Några av barnen hade tydliga

funktionshinder eller en utvecklingsstörning. De intervjuade barnen fick föreställa sig hur



barnen på bilderna kände sig, motivera varför samt fundera över om de skulle vilja leka med

vederbörande, och hur de själva skulle känna sig om de var i samma situation.

I den andra delen av intervjun, kamratvalsstudien, användes samma bilder som utgångspunkt.

De intervjuade barnen fick föreställa sig att de skulle bjuda på kalas, och de fick välja ut tre av

barnen på bilderna, som de skulle vilja bjuda på kalaset.

Den tredje delen av intervjun var en vänskapsintervju, och vid detta tillfälle fanns inte

bilderna med. Barnen fick istället resonera utifrån begreppet vänskap och hur man får vänner.

I studien framgår att barn redan tidigt bildar sig uppfattningar om normalt och avvikande, och

att de tydligt tar avstånd från det avvikande. Hill och Rabe menar att avståndstagandet

egentligen inte är uttryck för negativa fördomar kring olika funktionshinder, utan snarare är

ett uttryck för hur barn reagerar med ambivalens och osäkerhet inför det avvikande. I

bildintervjun gav de barn som hade ett provocerande eller avvikande utseende  - kladdigt

ätande, stor, utsträckt tunga et.c. upphov till de starkaste negativa rektionerna. Det var också

lättare för barnen att tänka sig att acceptera ett annat barn med rollator, som för övrigt såg

normal ut, än ett barn med tecken på Downs syndrom. I kamratvalsstudien var tre barn utan

funktionshinder i särklass populärast. De tre minst populära barnen var de som väckt starkast

reaktioner i den första intervjun – ett barn med kladdigt ätande, ett barn med stor, utsträck

tunga och skelande ögon och ett barn med Downs syndrom. Pojken med rollator kunde en del

tänka sig att bjuda på sitt kalas, eftersom de tyckte synd om honom, men de flesta såg hans

rollator som ett stort praktiskt problem.

Jag har också tagit del av två examensarbeten som berör ämnet barn och funktionshinder.

- ”En dramametod för att belysa nioåringens tankar och uppfattningar kring handikapp”

(Ulrika Nilsson, IBU, Norrköping 1998) och ”En pedagogisk metod att sprida kunskap om

funktionshindrade personer bland 10-åringar” (Anna Nilsson, IBU, Norrköping 1997). U.

Nilsson använder sig av forumspel som metod. Det är en form av rollspel där barnen praktiskt

får gå in i rollen och prova hur det kan vara att leva med olika funktionshinder. Barnen

bestämmer själva repliker och handling, vilket U. Nilsson ser som en fördel, då barnen i sitt

forumspel avslöjar tankar och uppfattningar kring funktionshinder. U. Nilssons förväntningar

på forumspelet var inte bara att belysa utan också att bearbeta föreställningar och värderingar.



Vid fyra tillfällen träffade hon åtta stycken barn. Vid tre tillfällen arbetade gruppen med

drama och det fjärde tillfället utgjordes av en enskild intervju av deltagarna i spelet. I

intervjun fick barnen berätta vilka funktionshinder de kände till, om de känner någon

funktionshindrad och föreställa sig hur det skulle vara att ha en funktionshindrad kompis eller

vara funktionshindrad själv.

U. Nilssons undersökning  visar att barnen i hennes undersökning definierar en

funktionshindrad människa som en människa med ett väl synligt funktionshinder – d.v.s. sitta

i rullstol eller sakna en arm eller dylikt. Att stamma, vara blind eller döv uppfattades inte av

barnen som ett funktionshinder. De intervjuade barnen hade en klar bild över hur de tror att

funktionshindrade människor känner sig. De uttryckte sympati för de funktionshindrade och

trodde att dessa kände sig ledsna över att inte kunna vara med i olika lekar. U. Nilsson tycker

också att barnen i forumspelet visat att de inte upplever funktionshinder som negativt i sig.

Hon tolkar barnens agerande som att de inte känner rädsla eller osäkerhet inför

funktionshinder, och att de gärna skulle ha en funktionshindrad kompis. Barnen visade prov

på idérikedom vad gäller att hitta möjligheter för funktionshindrade barn att vara med och

leka.

Anna Nilsson (1997) har utarbetat en metod för att arbeta med förståelsen av vad ett

funktionshinder innebär. Hon intervjuade 17 barn i en klass . Hon använde sig av 3 bilder,

föreställande en blind, en döv och en rullstolsburen människa. Barnen fick svara på frågor om

vad de såg på bilderna, hur vederbörande kände sig, vad för slags hjälp den kan behöva och

hur barnet ställer sig till att leka med barnen på bilderna. De intervjuade barnen uttrycker

ledsna eller negativa känslor hos de funktionshindrade på bilden – de är ledsna över sina

funktionshinder. Många barn kan också identifiera de flesta funktionshindren, och nämna

minst en sak som de funktionshindrade behöver hjälp med. Däremot har de inga förslag på

vad de själva skulle kunna göra för att underlätta för denne. De flesta barnen kopplade också

lek till olika fysiska aktiviteter och ställde sig tveksamma till att de funktionshindrade skulle

kunna vara med och leka. Funktionshindren upplevdes som praktiskt svåra.

Efter den första intervju genomförde A. Nilsson en del aktiviteter med barngruppen. Vid tre

olika pass skulle barnen få prova på hur vardagslivet fungerar för en person med

funktionshindret blindhet, dövhet respektive rörelsehinder. Vid pass 1 fick barnen orientera



sig i ett rum och sedan hälla upp ett glas vatten från en tillbringare, med ögonbindlar på. De

fick även bekanta sig med punktskriftsalfabetet samt leka en lek där känselminnet provades.

Vid pass 2 lyssnade barnen till en saga med öronproppar i öronen, och även med ett ljudtätt

hörselskydd. De fick prova på att läsa på läppar och sjunga på teckenspråk. Vid pass 3 fick

barngruppen prova på hur det är att vara rullstolsburen. De körde rullstol i en smal gång,

spelade volleyboll sittande på golvet, knöt en knut med en hand och skrev med pennan i

munnen eller mellan tårna. Barnen fick också se exempel på blisstecken – ett symbolspråk

människor utan förmåga att tala eller teckna kan använda sig av genom att peka på olika

symboler.

Efter dessa tre pass gjorde A. Nilsson en avslutande intervju med barngruppen. De samtalade

om hur de upplevde passen ovan och om vilka svårigheter de hade. Därefter fick barnen

besvara samma frågor som innan genomförandet av passen. Fortfarande trodde många barn att

de funktionshindrade känner sig ledsna, rädda och hjälplösa, men de flesta ställde sig mer

positiva till att de funktionshindrade har möjlighet att gå i deras klass. De kunde nu också

ange en rad hjälpinsatser de trodde att personerna på bilderna behöver. Alla kunde tänka sig

att leka med dem, men hade svårt att föreställa sig vad det skulle kunna vara.

A. Nilsson påpekar att hon upplever en skillnad i de intervjuade barnens synsätt före och efter

de genomförda passen. Hon menar att de negativa och skeptiska tankar som de hade innan

berodde på okunskap och på osäkerhet, och att de till viss del kunde förändras efter övningar.

Detta visar att det är möjligt att genom kunskap arbeta bort negativa attityder.

Barns uppfattningar av begreppet handikappär något diffusa, visar en undersökning gjord av

Maria Lawenius (Lawenius 1998) Studien omfattar 60 barn – 28 i år 1 och 32 i år 4, och

gjordes som individuella intervjuer. Barnen har fått se och försöka identifiera ett antal föremål

med anknytning till handikapp, hälsa och sjukvård. Därefter har de visats tre bilder

föreställande människor med olika funktionshinder. Lawenius har sedan frågat barnen om

handikapp, vad handikapp är och hur man vet att någon är handikappad. Dessutom har hon

tagit reda på barnets erfarenheter av handikapp. Barnen har definierat handikapp på tre olika

sätt. Handikapp beskrivs som funktionshindrets effekter – att inte kunna gå, se eller höra. I

den andra kategorin fokuseras skador (mer än de effekter skadorna har) och i den tredje

kategorin används handikapp som ett samlingsbegrepp på det som är avvikande. Handikapp



identifieras utifrån någon synlig aspekt, som rullstol, sneda ögon (Downs syndrom) eller

blindkäpp. Barnen i skolår 4 har generellt ett mer utvecklat begrepp av handikapp, men

erfarenhet av handikapp verkar vara mer avgörande för hur utvecklat begreppet är.

PROBLEMFORMULERING

Jag har gjort en liten studie som belyser några tioåringars tankar om funktionshindrade barn.

Mitt syfte med studien var att ta reda på om funktionshindrade barn, av andra barn, uppfattas

som lika eller avvikande från dem själva. Utifrån teorierna om empatisk utveckling hos barn i

latensfasen, nioårskris, samt det faktum att A.Hill och T. Rabe undersökte barn i åldrarna 3-8

år, föreföll det mig naturligt och intressant att intervjua barn i skolår 4. Till min hjälp i arbetet

har jag haft ett antal forskningsfrågor att arbeta efter.

Hur tror barn att funktionshindrade barn tänker?

Uppfattas funktionshindrade barn – av andra barn - som något i grunden lika eller väsenskilt

från barn utan funktionshinder?

Skiljer sig barn som är vana vid funktionshindrade barn från barn som inte är det vad gäller

ovanstående frågeställningar?

METOD

Studien genomfördes på 10 barn i år 4. Jag har intervjuat såväl flickor som pojkar, även om

jag inte har för avsikt att jämföra svaren med avseende på kön. Jag intervjuade varje barn vid

ett tillfälle. Jag gjorde studien som en standardiserad intervju, med möjlighet till vissa

avvikelser. Jag spelade in varje intervju på band, och skrev sedan ut dem så ordagrant som

möjligt. Varje intervju tog mellan 30 och 45 minuter. Jag ville ställa liknande frågor till alla

respondenter (bilaga 1). Jag sade till barnen att jag höll på att skriva om barnen på bilderna,

och att jag behövde hjälp med att föreställa mig deras liv.



Jag intervjuade 5 elever från en skola där det finns en rh-klass, d.v.s. en klass för

rörelsehindrade barn. I studien kallar jag den Björknässkolan. Elever från Björknässkolan ser

dagligen barn med olika former av funktionshinder. Jag gjorde också 5 intervjuer med elever

från en skola jag kallar Österbyskolan. Jag valde den slumpmässigt, och tog inte i förväg reda

på förutsättningarna. Österbyskolan har dock ingen rh-klass eller särskoleintegrerad klass.

Jag brottades med problemet att undvika att barnen svarade det de tror de bör svara. För att

komma bakom problemet beslöt jag att göra en bildintervju. Utifrån bilder på olika barn

skulle jag ställa frågor som avslöjade hur barnen på bilderna uppfattades. Jag ville både ha

bilder på barn med olika funktionshinder, och på barn utan (synbara) funktionshinder – detta

dels för att studien inte så uppenbart skulle fokusera på de funktionshindrade barnen, dels för

att få ett visst referensmaterial. Meningen var att respondenterna skulle fantisera runt barnen

på bilderna, och försöka föreställa sig deras rädslor och glädjeämnen, vad de tyckte om att

göra m m. Jag valde ut ett antal bilder som kunde tänkas ingå i studien, och reducerade antalet

till 6. Antalet bilder fick inte bli så många att respondenterna inte orkade engagera sig i alla.

Av samma skäl lät jag samtalet kring varje bild bli ganska kort. Jag övervägde att endast

använda två bilder, för att därmed kunna göra en djupare dykning i dem, men valde ändå

bredden framför djupet. Jag ansåg också att det kunde finnas en poäng i att respondenterna

inte fick alltför lång betänketid för varje bild. Då var deras möjligheter att tillrättalägga svaren

mindre, och kanske jag på så sätt kunde komma deras verkliga uppfattningar något närmre.

De hade inte tid att göra eftertanken under själva intervjun. Jag valde att göra en

inlevelseintervju med respondenterna. De fick besvara frågor som inte ställde dem

personligen till svars för sina egna känslor och tankar. Detta delvis eftersom jag tror att det

hade motverkat mitt syfte – risken finns att de hade svarat efter konventionella förväntningar.

Delvis berodde det också på att jag som en utomstående inte ville väcka alltför många känslor

och tankar hos barnen när jag inte själv hade möjlighet att fånga upp dem efteråt.

Jag valde ut 6 bilder föreställande olika barn. Den första bilden innehåller ingen avsedd

provokation, en flicka som står och skriver, och fungerade som uppvärmning. Jag ville börja

med något icke avvikande, så respondenterna inte genast skulle förstå det verkliga syftet med

intervjun, samt att de skulle kunna lära sig hur den fungerade. Det visade sig vara ett riktigt

val, då de flesta i början kände sig osäkra inför det fria fantiserande jag eftersträvade, och

kanske hade låst sig om de i bilderna såg något de kunde misstänka att jag ville avslöja deras

fördomar inför. Den andra bilden föreställer en flicka med Downs syndrom. Den tredje bilden



föreställer en pojke som talar teckenspråk, även om detta inte är helt uppenbart. Den fjärde

bilden bedömer jag själv som den starkaste, och som kan röra upp flest känslor. Den

föreställer en gravt cp-skadad pojke som ligger på ett golv. Jag valde att lägga den som fjärde

bild för att respondenterna vid det laget skulle ha förstått hur intervjun fungerade. Jag lät

också den avsedda provokationen stegras för varje bild, för att nå kulmen vid denna. Efter

denna bild valde jag en bild på en pojke i utomhusmiljö. Pojken kan uppfattas vara av

utländsk härkomst. Den sjätte bilden föreställde en flicka i rullstol som kastar frisbee. Av

integritetsskäl redovisar jag inte bilderna i deras ursprungliga utseende i denna studie. Jag har

i ett bildbehandlingsprogram gjort dem diffusa, så att individerna inte längre skall kunna

kännas igen, men att läsaren ändå ska få en uppfattning om hur de bilder barnen resonerar

kring ser ut.

DATABEARBETNING

I min bearbetning av data började jag med att redigera intervjuerna på så sätt att jag

sammanförde alla respondenters svar runt en bild, fråga för fråga. I nästa steg försökte jag

kategorisera svaren och sammanförde de som innehållsmässigt tedde sig likartade för mig.

Detta för att få en överblick i det något digra materialet. Jag har dock hållit ordning på hur

eleverna från de olika skolorna svarat. Jag gjorde därefter en sammanfattning av svaren till

varje bild.

I den här studien presenterar jag varje bild för sig tillsammans med en sammanfattning av

respondenternas svar, exempel på svar och en kommentar från min sida. Efter att jag

presenterat alla sex bilder anknyter jag mina tolkningar av barnens svar till den litteratur jag

läst.



Bild 1

Bilden föreställer en flicka som står och antecknar i ett block. Den var avsedd att vara ganska

neutral, som uppmjukning. Flickan beskrivs som glad. Alla kommenterar den faktiska

situationen i nuet – att hon står och skriver och de flesta har gissningar om vad hon skriver.

De flesta tror att hon tänker på något i nuet – på det som hon skriver. De tror hon är rädd för

spindlar, ormar och att bli mobbad. Hon blir glad av materiella saker, t ex presenter och av att

ha gjort en bra prestation som hon känner sig stolt över. Hon blir ledsen när hon har bråkat

med sina kompisar, när hon blir retad och när hon blir orättvist behandlad. Många tror att hon

tycker om att sporta. Hon uppfattas som en tjej som man kan göra många saker med – sporta,

handla kläder, prata hemlisar, spela. När det kom till vad man inte kunde göra med henne var

teorierna lite skilda – inte rida trodde någon, inte tjafsa och bråka trodde andra och leka med

barbie trodde någon. Hon uppfattades av samtliga vara i tolv-trettonårsåldern. Hon gillar

populär och lugn musik. Hon gillar att titta på såpor på tv.



”En tjej som står och tänker skriva eller rita nåt… det kan vara att hon skriver att hon gillar

nån.”

”Hon blir glad för presenter eller när hon får beröm”

”Man kan ju prata och så med henne… om man blivit ledsen kan man gå och prata”

”Hålla på med barbie, det skulle hon nog inte gilla”

”Hon gillar vanlig musik… som kommer på radio”

Jag tolkar detta som att de uppfattade henne som en ganska vanlig tjej. Bilden var relativt

neutral för dem, och det var inte främmande att försöka föreställa sig hennes tankar och

känslor. Jag uppfattade att barnen i hög utsträckning kunde identifiera sig med flickan på

bilden, och hon tillskrevs egenskaper och intressen de också tillskriver sig själva.

Barnens funderingar kring henne var på ett ganska vardagligt och enkelt plan. Jag tycker inte

att barnen från de båda skolorna skiljer sig åt i sina svar.

Bild 2

Bilden föreställer två tonårsflickor med begåvningshandikapp. Den vänstra har Downs

syndrom. Hon får hjälp av den andra flickan att knyta en ”jokerhatt” på huvudet. I samtalen

kring bild 2 fokuserades det mycket på vad som händer på bilden. Samtliga kommenterade

hatten, och endast två respondenter kommenterade i början att flickan eventuellt kunde vara

”handikappad”. Tankarna rörde sig hos denna flicka kring nuet – pjäsen eller maskeraden hon

skulle gå på. Hon uppfattas känna sig glad och nervös (i de fall respondenterna trodde hon



skulle spela teater). Någon elev trodde att flickan var glad, trots att hon var handikappad.

Denna elev kom från Österbyskolan. Flickan på bilden är rädd för att bli mobbad, retad eller

sårad. Till skillnad från bild 1, anger eleverna här också en anledning till att hon skulle vara

rädd att bli mobbad - att hon är mullig, eller att hon är handikappad. Någon trodde också att

hon var rädd att förlora sitt arbete som läkare! När det gäller flickans glädjeämnen var de

ganska varierande. Endast en person angav en materiell sak som presenter, medan ett flertal

andra trodde att hon blir glad när någon tar hand om henne, för att hon har ett hem att bo i, att

få kramar eller kompisar. Hon blir ledsen när man retas med henne, eller för förolämpningar.

De tror hon tycker om att spela teater, vara med normala människor, rita, klä ut sig, leka med

dockor och spela bingo. Vidare tror de att man skulle kunna gå ut med henne, spela spel, göra

pjäser. Däremot kan man nog inte sporta och springa, leka krig eller bråka med henne. Hon

uppfattas som känsligare än andra barn, och man får vara försiktig med henne. Åker man till

simhallen med henne måste man nog vakta noga på henne så att hon inte drunknar. Barnen

hade ganska svårt att bedöma hennes ålder – de gissade på allt mellan tio och 39 år. Hon gillar

barnmusik, klassisk musik och dansbandsmusik. Endast en trodde att hon gillar populär

musik. De tv-program hon förväntades gilla var utbildningsradion och diverse barnprogram.

”Hon ser ut att vara lite handikappad eller nånting… så här problem. Fast hon känner sig

nog glad ändå.”

”Jag tror att hon är rädd för att bli sårad… det ser så ut på henne.”

”Hon blir glad när nån tar hand om henne och det är roligt”

”Hon tycker om att sjunga… vara med normala människor kanske”

”Man skulle kunna gå ut och promenera med henne så att hon inte hela tiden är inne”

”Jag tror inte att man skulle kunna spela så här sportigt med henne”

De kommentarer som var relaterade till det som faktiskt hände på bilden – att hon satte på sig

en hatt, och vilken innebörd det kunde ha, finner jag inget anmärkningsvärt i. I en jämförelse

mellan svaren från barnen från de båda skolorna kan jag se att barnen har en relativt enhetlig

uppfattning av henne, även om den skiljer sig något. Barnen från Björknässkolan  uppfattar i

högre utsträckning att hon har ett förståndshandikapp av något slag, och tycker att hon bör

bemötas på ett särskilt sätt. Det är barn från Björknässkolan som tycker att man bör vara

försiktig med hennes känslor, och som tror att hon tycker om att vara med normala

människor. Barnen från Österbyskolan hade svårare att identifiera förståndshandikappet, och

uppfattningarna från barnen där var mer spridda. Någon trodde att han (vilket vederbörande



trodde att det var) var mycket framgångsrik i skolan, och någon trodde att hon arbetade som

läkare. De nämnde i större utsträckning att hon hade svårt att springa och sporta. Möjligtvis

kan det bero på att de uppfattade att något var avvikande med flickan på bilden, men inte

kunde uppfatta vad det var, och istället relaterade det till fysiska aktiviteter.

Jag tycker också att det är intressant att notera att barnen uppfattade att den här flickans

känsloliv var på ett ”djupare” plan än flickan på bild nr 1. Hon anses fundera över livets

villkor, och bli glad över att bli omhändertagen och accepterad av omgivningen. Jag uppfattar

det som att dessa saker ansågs självklara för flickan på bild 1,  men inte är för denna flicka –

och som därför förmår uppskatta när någon är snäll mot henne.

Bild 3

Bilden föreställer en pojke i sjuårsåldern som tecknar med en äldre man. Här var

könsförvirringen stor och endast hälften av barnen uppfattade barnet på bilden som en pojke.

Det kan bero på att bilden är ganska gammal – pojken har på bilden broderad väst och

smålockigt hår. Barnen från Björknässkolan kunde i större utsträckning än barnen från

Österbyskolan identifiera pojkens handikapp. Barnen beskrev vad de såg på bilden, men

associerade ganska snabbt vidare. De tyckte pojken såg häpen, chockad och förvånad ut, och

samtalet kom att handla om varför han var det. De trodde att pojkens tankar kretsade runt

samtalet han förde med mannen. Även känslorna var knutna till den aktuella situationen. Han

ansågs vara rädd för spindlar, sprutor, för att mista sina föräldrar, för att mista sin syn och att



få skäll. Glad blir pojken om han får tillbaka sin hörsel, men också av att känna sig omtyckt

och uppskattad, samt att få nya saker och glass. Han blir ledsen när han får skäll och när han

blir retad för sin hörselskada. Han gillar rörliga lekar såsom bandy, klättra i träd m m.

”Jag tror att han är döv. Då gör dom teckenspråk åt honom. Han kanske har gjort nånting

han inte fick, och då blir han (pekar på mannen) arg på honom”

”Hon känner sig lite ledsen, hon kan nog ha råkat tappa en kaffekopp. Pappa ser ganska

sträng ut”

”Han tycker nog att det är roligt att berätta om saker som han har hört”

”Man kan inte gå på bio, för han hör ju inget i alla fall.”

”Man kan göra det som man gör med de flesta andra.”

”Han kanske tycker om barnlåtar… Kicki Danielsson, och sånt som de sjunger på

sångstunden på dagis”

Ganska många identifierade hans funktionshinder, men de glömde ganska fort bort det – d v s

att hans dövhet inte hade någon betydelse för hur de tolkade hans känslor, tankar,

glädjeämnen m m. Endast någon kom på att det kunde vara svårt för den här pojken att lyssna

på musik och att titta på tv om det inte var textat. Den här pojken uppfattades inte som särskilt

annorlunda än dem själva, men de uppfattade honom som yngre. Trots att dövhet kan vara ett

ganska stort handikapp i sociala situationer, verkade det inte som om dessa barn funderade

över det. Han ser ju tämligen normal ut, och jag gissar att det är därför som han betraktas som

någon de kan identifiera sig med.



Bild 4

Bilden föreställer en gravt cp-skadad pojke. Han ligger på golvet i en institutionsliknande

miljö. Den här pojkens känslor och tankar ansågs i stort sett kretsa kring det faktum att han är

gravt funktionshindrad. Alla utom en av respondenterna uttalade att de på något sätt

identifierat ett funktionshinder, även om de hade svårt att ange vad detta handikapp bestod i.

Barnen på Björknässkolan kunde i större utsträckning identifiera en cp-skada. När barnen ska

beskriva bilden fokuserar de ganska mycket på handikappet och på att pojken ser konstig ut. I

ett par fall trodde barnen att han tänkte på något i nuet – vad han höll på med o s v. Desto fler

trodde att han låg och drömde sig bort till en värld där han inte var funktionshindrad – d v s

att han drömde om att få ett annat liv. De trodde också att han kände sig ganska ledsen över

att inte vara som andra. De som uppfattade att han var glad, trodde att han i stor utsträckning

var glad för att han trots allt levde, och inte var död. Detta är tankar som ingen annan av

barnen på bilderna tillskrevs. Han är rädd för att få ytterligare en cp-skada, för att skada sig,

för att ingen ska tycka om honom och för ormar och flygplan. Han blir ledsen när han blir

retad, eller när han inte kan göra som han vill. Han blir glad när någon tycker om honom trots

hans handikapp, när han tänker på att han inte är död och när han blir omhändertagen. Ett barn

trodde också att han ibland kunde bli glad av falskt beröm, som han inte kunde genomskåda.

Äkta beröm utdelades mest av vuxna. Genomgående trodde barnen att han hade en ganska låg

nivå av självbestämmanderätt - ”dom” hade bestämt något, eller ”dom” gör något med

honom. Barnen tyckte att när man var med den här killen skulle man umgås på hans villkor. I

det här avseendet hade barnen från båda skolorna samma uppfattning. Några kunde räkna upp

saker man skulle kunna göra med honom, men många påpekade samtidigt att man skulle göra



saker som han tyckte om att göra – och inte så mycket på lika villkor. Naturligt nog trodde

inte många att han kunde spela fotboll eller springa. Hans ålder var svår att bedöma – han

uppfattades som allt mellan 10 till 30 år. Några barn trodde att han gillade att se nyheterna på

tv- bl a därför att han inte kommer ut så ofta, och vill hänga ”med” och för att han på

nyheterna kan se fler som har det svårt, och då känner han sig inte så ensam.

”Han tänker nog på något fantasiland långt borta som inte finns. Med mycket färger och

fantasidjur och så. Han fantiserar nog att han är i den världen. För han kanske inte tycker att

det är så roligt som han har det nu”

”Han känner sig glad också för att… för att han kan lära sig saker fast han är handikappad”

”Jag tror att han är glad för att han lever och i alla fall inte är död.”

”Om han får nån kompis som vill vara med honom och tycker att han är rolig. Det ser det inte

ut som han har.”

”Han tycker om att göra andra människor glada”

”Man skulle kunna göra lite som han vill och som han säger… fråga vad han tycker.”

”Om man hade fått låna ett nytt dataspel, och han inte vill göra det, så skulle man nog få

göra som han ville istället. Han blir nog rätt så ledsen annars.”

”Han kanske tycker om nyheter för att få veta vad som händer… och få grepp om det… för

han kommer nog inte ut så mycket att han vet vad som händer.”

Man kan notera att ett barn trodde att pojken tycker om att se nyheterna, och det skulle då

vara kopplat till hans funktionshinder. P g a funktionshindret kan han inte komma ut så ofta,

och då vet han inte heller vad som händer i världen. Hans motiv till att titta på nyheter skulle

alltså vara annorlunda än andras. Barnet reflekterar inte över att det han själv och hans

omgivning vet om världen till större del kommer från nyheterna än från ”ute”. En annan

intressant sak tycker jag är att barnen inte tar för givet att han är förståndshandikappad.

Endast ett barn, från Österbyskolan, antyder det. Det är ju annars en ganska utbredd

missuppfattning att en människa med cp-skada även är förståndshandikappad. Bilden väckte

ganska starka reaktioner, men inte antipatiska känslor. Jag upplevde att alla barnen tyckte

mycket synd om honom, de föreställde sig hans situation och hade svårigheter att finna

glädjeämnen. De hade svårt att tänka sig ett innehållsrikt liv när man har så dålig kontroll över

sin kropp.



Bild 5

Bilden föreställer en glad pojke i nioårsåldern. Han har en flaska i sin högra hand. På denna

bild såg barnen en glad pojke i utomhusmiljö. De allra flesta trodde att han var på semester

eller på ett läger. Ett barn trodde att han var från Indien. Det är intressant att se hur hennes

tolkning av bilden då skiljer sig från de övriga. Det barnet uppfattade att han var magerlagd –

och inte hade tillräckligt med mat. Han försöker vara glad och positiv, trots sin situation. Han

är rädd för att inte få mat, och för att bli bestulen. Hans glädjeämnen består i att titta på varor

och drömma om att konsumera dem. Man kan göra ”vanliga” saker med honom, som att leka

datten och bygga kojor. Däremot kan man inte prata om tråkiga saker med honom. De övriga

barnen uppfattade pojken på bilden som en glad  kille. Hans glädjeämnen ligger i nuet –

semestern och lägret. Han blir ledsen för att få skäll, förolämpningar, om en kompis dör eller

flyttar. Han är rädd för höjder, ormar, åskan och större barn. Många trodde att han är en bra

kompis att leka utomhuslekar med, men att han inte skulle uppskatta att vara inne och spela

dator eller titta på tv. Han gillar allt från jazz till popiga låtar.

”Jag ser att han är glad. Han är på scouthajk. Så ska han göra en tävling och det har gått

bra”



”Han är rädd för att inte få någon mat. Och dom bor ju väldigt öppet, så han är rädd för att

dom ska sno… att några andra som inte har någon mat ska sno deras mat, för dom har så

väldigt lite”

”Han blir glad om han vinner fotbollsmatchen… kanske vinna pengar… om han har roligt

med kompisarna… nåt roligt skämt.”

”När hans mamma blir arg blir han ledsen”

”Man kan nog göra nästan vad som helst med honom. Mest ute. Det är en kille som gillar att

vara ute”.

Det är intressant att se hur det barn som trodde att pojken kom från Indien tolkade hans

situation. För mig var det då så uppenbart hur barn  har en rad föreställningar om världen, och

använder en uppsättning verktyg för att tolka och bearbeta dem. Respondenten har

förmodligen hört en del om fattiga barn i andra länder, och trodde att pojken på bilden hade

det ganska svårt. Därav följde hennes hela tolkning av honom som person. Övriga barn

uppfattade honom som en glad och rolig kille, som befann sig mitt i något spännande upptåg,

och deras tolkning av honom saknade helt sentimentalitet.

Bild 6



Bilden föreställer en flicka i åttaårsåldern. Hon sitter i rullstol. I sin högra hand har hon en

frisbee som hon precis är på väg att kasta. Detta är dock inte helt uppenbart för betraktaren.

Samtliga elever kommenterade rullstolen, samt att flickan gjorde något med sin arm. Ungefär

hälften trodde att hon tränade, och två såg att hon spelar frisbee. Barnen från Österbyskolan

uppfattade i större utsträckning att hon höll på med en lek av något slag, och barnen från

Björknässkolan var de som associerade till träning och armstöd. Flickans tankar däremot tror

de handlar om funderingar kring handikapp – att bli bra, att drömma om att kunna springa

eller få ett annat liv. Detta trots att hon så uppenbart är fokuserad på vad hon håller på med.

De flesta tyckte däremot att hon ser ut att vara glad – någon trodde att hon är ”glad ändå”, och

någon trodde att hon är ledsen. Hon är rädd för att bli ensam och inte kunna ta hand om sig

själv, att åka vilse så att hon inte kan ta sig hem. Någon tror att hennes rädsla är olika

beroende på om hon är permanent funktionshindrad eller ”bara har skadat sig.” Två tror att

hon är rädd för ormar och småkryp – resten att hennes rädslor är fokuserade kring

handikappet och rullstolen. Hon blir glad när hon slipper rullstolen, när hon får vara med lite

mer, för att hon fortfarande har relativt många förmågor kvar (t ex i armarna). Hon är ledsen

för att hon blir retad för rullstolen. En tror att hon blir ledsen om hennes kompis flyttar.

Många tror att hon gillar att leka och kasta frisbee, någon tror att hon gillar att ”få” gå ut själv.

De tror att de skulle kunna spela spel och gå ut och gå med henne, men naturligt nog utesluter

de många sporter och rörelselekar såsom hopprep och springlekar. Hon gillar popmusik och

såpor på tv.

”Jag ser en som sitter i rullstol. Och en sån där böjd pinne som kommer tillbaka…”

”Hon tänker på att hon skulle vilja springa där i gräset.”

”Hon kanske inte känner sig så glad… hon ser ut att vara ganska ung. Hon kanske inte är så

glad att hon sitter i rullstol i den här åldern. Det är ju lättare om man inte har lika långt på

livet kvar”

”Hon känner sig glad och ivrig”

”Hon är nog rädd för att inte få nåt jobb eller så för att hon har en cp-skada. Jag tror man

kan få svårt för att få jobb då… om man ska jobba i affär eller nånting så kanske dom tycker

att dom vill ha folk som är lite normala… som ser bra ut mot kunderna.”

”Hon blir glad för att få gå på bio med nån”

”Hon blir glad för att hon fortfarande kan göra något, även fast hon sitter i rullstol… åka

snabbt. Kasta boll kan hon nog fortfarande.”



”Man kan göra mycket med henne… kasta… nästan vad som helst. Svårt med kurragömma”

”Hon tycker om nutidslåtar… vanlig musik…  inte gammal.”

Den här flickan uppfattades inte ha något förståndshandikapp, och generellt sett tycktes

eleverna ha ganska lätt för att identifiera sig med henne. Flickan förväntas gilla samma saker

som de själva – popmusik och såpor. Barnen från Björknässkolan ser i sitt vardagsliv mer av

funktionshindrade människor, och drog slutsatsen att hon tränade sin arm, medan barnen från

Österbyskolan genast såg att hon lekte. Här blev Björknäsbarnens förförståelse avgörande för

missbedömningen. En respondent tror att det är värre för en rullstolsbunden att komma vilse,

än det är för andra – uppenbarligen ”smittar” rullstolen av sig, och  flickan på bilden tilldelas

ett socialt handikapp också.

SAMMANFATTANDE TOLKNING OCH LITTERATURANKNYTNING

När ett handikapp kunde identifieras tänker respondenterna att barnen på bilderna

sammanfattningsvis är ledsna över sitt handikapp, önskar att de vore mer ”normala”, funderar

mycket över relationer och omgivningen. De är rädda för att handikappet ska förvärras, men

är ändå glada för det de har. Det kan antingen vara att de är tacksamma när de får leka med

andra eller när någon hjälper dem, och att de är glada över att de inte är mer

funktionshindrade än de faktiskt är. Relationer med andra barn borde vara präglade av

hänsynstagande till de funktionshindrades villkor, förutsättningar och önskemål. Då menar jag

även om man bortser från funktionshindret i sig – d v s det är viktigt att den funktionshindrade

får bestämma innehållet i samvaron och leken. Den ideala relationen präglas enligt dessa barn

inte av ett ömsesidigt givande och tagande, utan är ett ojämlikt förhållande där de icke

funktionshindrade förväntas stå tillbaka och ge, och där den funktionshindrade är den som i

större utsträckning tar emot. Det är inte min uppfattning att det beror på att de förväntar sig att

funktionshindrade inte har något att ge, snarare att det hänger ihop med att den

funktionshindrade har rätt att kräva mer, eftersom det är ”synd” om dem när livet behandlat

dem så illa. Detta stämmer med vad Böhm (Böhm 1992 i Sylvander m fl 1992) skriver om hur

omgivningen reagerar på ett funktionshinder.



De barn jag talade med gav alla uttryck för ett empatiskt förhållningssätt till andra människor.

En ansats till förståelse av den funktionshindrades situation tycker jag mig se, även om den

kanske mer grundar sig på att ”tycka synd om” än verklig förståelse. Sylvander (Sylvander

1992 i Sylvander m fl1992) kanske skulle kallat detta för sympati. De funktionshindrade är

inte något som de direkt relaterade till sig själv, sitt eget känsloliv och sin egen intressesfär.

Däremot hade alla ganska lätt för att sätta sig in i de eventuella svårigheter som

funktionshindrade möter, och uttryckte, enligt min tolkning, sina egna rädslor för dessa

svårigheter. Eventuellt kan viljan till positiv särbehandling från respondenternas sida vara ett

uttryck för en försvarsmekanism. I jämförelse med den studie Hill och Rabe gjort (1994) visar

detta att äldre barn inte uttrycker avståndstagande till funktionshindrade på samma sätt som

yngre barn gör. Det kan vara ett tecken på en empatisk förmåga i utveckling, men kan

naturligtvis också bero på att äldre barn lärt sig ett ”korrekt” beteende mot funktionshindrade.

Gustavsson (1998) talar om vardagslivets naturliga segregering. De attityder som

respondenterna uttryckte till de funktionshindrade var stundtals både fördomsfulla och

negativa - inte i den meningen att de själva hyser antipatiska känslor inför funktionshindrade,

utan snarare att funktionshindrade uppfattas som mer ledsna, grubblande, utelämnade och

utanför än andra. De förutsätts också ha andra intressen, vilket enligt Gustavssons teori om

det aktiva tillväljandet av vänner innebär att funktionshindrade barn redan i ett initialt skede

inte förväntas vara potentiella gelikar.

DISKUSSION

Min undersökning stämmer relativt väl överens med tidigare, och större, undersökningar. Min

studie visar att funktionshindrade barn har relativt svårt att bli bemötta på samma villkor som

andra barn – oavsett om de går i skolan tillsammans med andra barn eller inte. Barnen från

Björknässkolan umgicks förmodligen inte med funktionshindrade barn i större utsträckning än

barn i allmänhet gör. Det kan naturligtvis ha betydelse hur den fysiska integreringen fungerar

– i detta fall samlas rörelsehindrade barn från hela länet tillsammans i en klass, och i vilken

grad den klassen fungerar som en isolerad ö eller som en del i helheten kan jag inte uttala mig

om. Därtill kommer vissa praktiska problem att umgås med funktionshindrade, vilka kan te

sig svårlösta för barn om de inte får hjälp av skickliga vuxna att hitta utvägar.



Barnen från Björknässkolan kan i högre utsträckning än barnen från Österbyskolan identifiera

ett handikapp när de ser det, och då kanske har en något klarare uppfattning om hur de tycker

att funktionshindrade bör bemötas – att man ska vara snäll och visa hänsyn till dem. Jag

tycker dock inte att materialet ger mig möjlighet att uttala mig om större skillnader än så.

Gemensamt för alla respondenter är att ju mer avvikande barnen från bilderna ser ut, desto

mer väsenskilda från dem själva upplevs de. Barnen som hade ett annorlunda utseende

uppfattades gilla annan typ av musik och andra tv-program än respondenterna själva gör. De

försökte att sätta sig in i den situation som barnen på bilderna hade, och tolkade deras

känsloliv och preferenser utifrån handikappet. Barnen på bilderna upplevs som annorlunda,

och förutsätts då vara annorlunda på fler sätt än själva funktionshindret egentligen behöver

innebära. När barnen på bilderna hade tydliga avvikande attribut – rullstol, Downs syndrom

och cp-skada, tillskrevs de i högre grad glädjeämnen som låg bortom nuet, likväl som de

antogs fundera mer över sina livsvillkor. Ju mer ”normala” barnen på bilderna uppfattades av

respondenterna, desto mer fokuserade på nuet och det de höll på med just nu, ansågs de vara.

Detta förstärker tesen att funktionshindrade människor brottas med två handikapp – dels det

handikapp som funktionshindret i sig innebär, dels det handikapp som omgivningens attityder

innebär. (Hjelmqvist m.fl. 1994)

Med det här materialet som grund, kan jag inte generalisera och påstå att detta gäller för 10-

åringar i allmänhet. Till det är mitt urval för litet. Jag kan däremot påstå att detta är de

tolkningar jag, med stöd av tidigare forskning, gjort av mina samtal med tio barn runt 6 bilder.

Vid ett annat val av intervjumetod hade jag kanske inte gjort dessa tolkningar. En enkät hade

givit mig en större bredd att uttala mig om – men jag hade då missat de nyanser jag tyckte mig

uppfatta i deras talade ord.

Jag valde att låta göra en inlevelseintervju, där eleverna skulle föreställa sig ett annat barns

glädjeämnen, sorger, intressen och preferenser. Jag betonade noga att det handlade om

fantasier och vad de själva kunde föreställa sig. Jag tror att jag genom att undvika att fråga

dem rakt på sak hur de uppfattar funktionshinder och funktionshindrade barns situation vann i

uppriktighet. Eleverna behövde ju s a s inte själva stå till svars för de tankar de uttryckte.



VIDARE UNDERSÖKNINGAR

Arbetet med denna studie har varit intressant och lärorikt för min egen del, och jag hoppas

givetvis att det har tillfört något till läsaren att ta del av det. Min studie har visat att

uppfattningar och bemötande av funktionshindrade är en komplex och mångfacetterad fråga.

Funktionshindrade uppfattades av barn i min studie som avvikande på fler sätt än

funktionshindret i sig egentligen medger. Samtidigt är det ju inte så att alla människor har en

generaliserad och i någon mån snäv uppfattning av funktionshindrade. Jag tycker att ett

naturligt sätt att gå vidare är att undersöka förutsättningarna för att funktionshindrade ska

uppfattas som självständiga individer med personliga egenarter, men som är något i grunden

lika icke funktionshindrade? Vilka är förutsättningarna för att en funktionshindrad ska

uppfattas som någon som man bör ta hänsyn till utifrån sina egna personliga förutsättningar –

utan silkesvantar? Vilka är förutsättningarna för att funktionshindrade kan uppfattas som

knäppa, elaka, snälla, fula, snygga, intressanta, trista, osympatiska, sega, ordentliga, slarviga,

hetlevrade, otåliga, tålmodiga e t c och få bli bedömda utifrån personliga egenskaper? Och hur

kan man skapa dessa förutsättningar i skolan och i samhället i övrigt?
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Vad ser du på bilden?

Vad gör han/hon?

Vad tror du att han/hon tänker på?

Hur känner han/hon sig?

Vad tror du att han/hon är mest rädd för?

Vad tror du att den här flickan/pojken blir glad för?

Vad tycker han/hon om att göra tror du?

Vad skulle man kunna göra tillsammans med den här killen/tjejen då?

Vad skulle man inte kunna göra, tror du?

Hur gammal tycker du att han/hon ser ut att vara?

Vad tror du att den här killen/tjejen gillar för musik?

Vad tycker han/hon om att se på tv då?

Vad passar han/hon att heta


