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Sammanfattning

Detta arbete har som syfte att dels undersöka hur lärare tycker att det fungerar att ha en elev med
funktionshinder i sin klass. Dels att undersöka hur eleverna uppfattar sin skolsituation samt att
undersöka vilken roll eventuella elevassistenter har, både ur elevens och lärarens synvinkel.

De resultat jag kommit fram till i mina intervjuer visar att det ur lärarsynpunkt fungerar mycket bra
med en elev med funktionshinder i klassen. Samtliga lärare har också varit mycket positiva till
elevernas assistenter, de betyder mycket för eleverna. Resultaten visar också att eleverna ser positivt
på sin skolgång, de tycker att det fungerar bra med assistansen och att skolorna är så anpassade att de
kan ta sig fram överallt.

Mina slutsatser av intervjuerna är att det fungerar bra för dessa rörelsehindrade elever att gå
integrerade i en helt vanlig klass. 3 av 4 lärare har fått bra stöd och hjälp av bl. a Statens Institut för
Handikappfrågor i skolan, elevernas föräldrar och barnhabiliteringen i den aktuella kommunen.
Elevassistenterna fungerar bra ur både lärarnas och elevernas synvinkel. De är en tillgång för eleven
men låter samtidigt eleverna klara så mycket de kan på egen hand.

Nyckelord skola, funktionshinder, handikapp
Keyword school, disability, handicap
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Sammanfattning

Detta arbete har som syfte att dels undersöka hur lärare tycker att det fungerar att ha en elev med
funktionshinder i sin klass. Dels undersöka hur eleverna uppfattar sin skolsituation samt att
undersöka vilken roll eventuella elevassistenter har, både ur elevens och lärarens synvinkel.

Teorier till detta arbete är hämtade dels ur artiklar på internet, integrationsutredningen, SOU
1982:19, ICIDH – 2 beta version samt boken ”Barn med behov av särskilt stöd” skriven av-
Asmervik, Ogden och Rygvold.

Undersökningen har gjorts i en medelstor kommun i Sverige där jag har kontaktat alla
grundskolor och gjort intervjuer med de rörelsehindrade elever jag fann samt deras lärare. Barnen
går i år 1-5.

De resultat jag kommit fram till i mina intervjuer visar att det ur lärarsynpunkt fungerar mycket
bra med en elev med funktionshinder i klassen. Samtliga lärare har också varit mycket positiva
till elevernas assistenter, de betyder mycket för eleverna. Resultaten visar också att eleverna ser
positivt på sin skolgång, de tycker att det fungerar bra med assistansen och att skolorna är så
anpassade att de kan ta sig fram överallt.

Mina slutsatser av intervjuerna är att det fungerar bra för dessa rörelsehindrade elever att gå
integrerade i en helt vanlig klass. 3 av 4 lärare har fått bra stöd och hjälp av bl. a Statens Institut
för Handikappfrågor i skolan, elevernas föräldrar och barnhabiliteringen i den aktuella
kommunen. Elevassistenterna fungerar bra ur både lärarnas och elevernas synvinkel. De är en
tillgång för eleven men låter samtidigt eleverna klara så mycket de kan på egen hand.
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund:

Anledningen till att jag valt detta ämne till mitt examensarbete är att jag själv är född med
ryggmärgsbråck och hade en skolgång som var påfrestande både för mig och för min familj.
Jag var den första eleven med funktionshinder som började på skolan vilket innebar att den inte
var anpassad. Situationen var ny för lärare och annan personal på skolan vilket i sin tur innebar
att de inte alltid visste hur de skulle göra. Jag vill med detta arbete undersöka hur situationen för
de elever med funktionshinder som går i grundskolan idag ser ut. Jag vill undersöka om lärare till
funktionshindrade elever upplever att de har tillräcklig kunskap, får det stöd de behöver från
kollegor och föräldrar för att skolgången skall bli så bra som möjlig för de funktionshindrade
eleverna. Jag tänker i första hand inrikta mig på elever med rörelsehinder.

1.2 Syfte:

Jag har två huvudsyften med denna uppsats. Det första huvudsyftet är att genom intervjuer
undersöka hur lärare till elever med funktionshinder upplever situationen i och utanför
klassrummet. Situationer utanför klassrummet skulle kunna vara friluftsdagar och studiebesök.
Hur fungerar slöjd, idrott och hemkunskapslektionerna för eleverna? Behöver undervisningen
anpassas på något speciellt sätt p.g.a. elevens funktionshinder eller undervisar läraren på samma
sätt som om eleven inte hade sitt funktionshinder. Hur är elevens delaktighet i utflykter, idrott,
hemkunskap, studiebesök mm?

Det andra huvudsyftet var att genom intervjuer med funktionshindrade elever beskriva hur de
upplever sin situation i skolan.  Att undersöka hur eleverna upplever sin delaktighet i de olika
ämnena, på studiedagar och friluftsdagar.

Ett tredje delsyfte är också undersöka vilken roll elevassistenten har. Både ur elevens och lärarens
synvinkel. Här vill jag endast jämföra elevens och lärarens syn på assistentens roll. Jag kommer
inte att intervjua assistenterna själva utan endast ge lärares och elevers syn på assistenten utifrån
lärar- och elevintervjuer.
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2. TEORETISK BAKGRUND

2.1 Integrationsutredningen.

Jag har läst delar av slutbetänkandet från Integrationsutredningen (SOU 1982:19) som gjordes av
utbildningsdepartementet 1982. Den berättar att fram till 1950-talet så fanns många handikappade
barn på institutioner. Deras enda utbildningsmöjligheter var där men många barn gick
överhuvudtaget inte i skolan. De satt bara hemma eller på dessa institutioner som kallades för
vanföreanstalter (SOU 1982:19).

Under 1950-talet ökade dock föräldraoppositionen mot dessa förhållanden. Det började ställas
krav på att även svårt rörelsehindrade barn skulle gå i skolan och att även de skulle omfattas av
skolplikten. Rörelsehindrade barn har bara haft skolplikt sedan 1962, andra barn har haft skolplikt
sedan 1842. Efter 1962 skrevs delar av skollagen om så att det framgick att kommunen hade
ansvar för alla barns skolgång. De externa Rh-klasserna kom att förläggas till den vanliga skolan.
På mitten av 1960-talet fick skolöverstyrelsen i uppdrag av regeringen att utreda vilka åtgärder
som krävdes för att man skulle kunna integrera rörelsehindrade barn i den vanliga grundskolan.
Alla de förslag som skolöverstyrelsen lade fram ett år senare godtogs av statsmakterna. Det rörde
sig om anpassning av skolor, skolskjutsar, förslag till hur elevhemmen skulle se ut, statsbidrag för
personlig assistans, hur hjälpmedelscentralerna skulle arbeta mm. I skolförordningen infördes
bestämmelser som gjorde det möjligt att individanpassa undervisningen till elevernas behov. Allt
detta gjorde att det undan för undan blev lättare för rörelsehindrade elever att gå i skolan på sin
hemort. Institutioner som Eugeniahemmet, Sköldenborgsinstitutet och Norrbacka försvann. I
början av 1960-talet fanns ungefär 90 elever i Rh-klasser i grundskolan. På 10 år steg siffran till
390 och 1975 var antalet elever 460. Efter detta har antalet långsamt minskat allteftersom
rörelsehindrade elever individintegrerats i vanliga klasser (ibid.).

Den snabba avvecklingen av institutionerna gjorde att rektorer, lärare och övrig skolpersonal
behövde hjälp och stöd för att klara den nya situationen med rörelsehindrade elever i den vanliga
grundskolan. Därför tog man fram speciella rh-konsulenter som placerades regionalt.
Konsulenternas uppgifter var att informera om hur det var att vara rörelsehindrad, att hjälpa
skolledning och personal med vad som krävdes för att de rörelsehindrade eleverna skulle klara
sin skolgång. De samordnade kontakter mellan skola och habiliteringsteam och var även ett stöd
för föräldrarna (ibid.).

2.1.1 PRESS 3 - projektet.

Slutbetänkandet (SOU 1982:19) tar också upp ett projekt, det s.k. PRESS-3 projektet som
genomfördes av Göteborgs universitet vid institutionen för handikappforskning. Projektet består
av flera olika delprojekt. Jag tänker här ta upp en del ur PRESS 3, Skolintegrering av
rörelsehindrade barn och ungdomar.

Resultaten av undersökningen visade att de flesta skolorna var handikappanpassade på mitten av
1970-talet och att det var väldigt ovanligt att en elev tvingades gå på en skola på annan ort p.g.a.
av att den lokala skolan inte var anpassad. Även hjälpmedelsdelen tycktes fungera bra enligt
forskarna. Eleverna fick de tekniska hjälpmedel som behövdes, även om det ibland förekom
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väntetider (ibid.) .

Det var inte förrän forskarna började studera de pedagogiska och psykologiska synen på
integreringen som man upptäckte problem. Av PRESS 3 framgick att många lärare saknade
erfarenheter av funktionshindrade elever och att de saknade speciallärarutbildning. Ändå var det
få lärare som tyckte att de hade problem med undervisningsmetodiken för rörelsehindrade
elever. Problemen var istället att det var för höga elevantal i klasserna och att det var för lite tid
att hjälpa alla elever som behövde individuell hjälp. Lärarna ansåg sig inte ha möjlighet att
tillgodose rh-elevens behov på det sätt som de önskade. Dessa problem återfanns än mer i rh-
klasserna trots det låga elevantalet. PRESS 3 visar att många elever som börjat i vanlig klass
flyttat över till rh-klass efter något eller några år. Skälen till detta var inte bara behovet av mer
individuell pedagogisk hjälp utan också att eleverna haft svårt att fungera i stor grupp eller de
psykiska påfrestningarna av att alltid känns sig sämst (SOU 1982:19).

I USA är integrationen främst en diskussion där myndigheterna tenderar till att definiera
integration som att alla eleverna skall vara integrerade i vanliga klasser. Delaktigheten och
integreringen varierar beroende på socialt sammanhang. Det har framkommit att man i många
länder främst fokuserar på att integrera individer med deras kroppsligt jämlika samt på att
utveckla och förverkliga en integrerad fysisk utbildning (DePauw & Doll-Tepper 2000).

I artikeln av DePauw & Doll-Tepper (2000) diskuteras huruvida integrering är bra för alla elever
eller bara vissa. Författarna anser att integrering inte skall ses som att välja sida utan som ett
försök att förverkliga social rättvisa i skolorna och i samhället så att alla människor värderas som
unika, deltagande och integrerade samhällsmedborgare (ibid.).

I en artikel skriver Agnes Eastman (1999) om en undersökning som gjorts i USA där syftet var att
ta reda på lärares attityder till att befriade elever integreras i vanliga klasser ser ut. Hon fann att
lärarna var välvilligt inställda till att integrera dessa elever i vanliga klasser men att det fanns
områden som oroade dem. Lärarna oroade sig för att större eller betydande förändringar i
klassrummet skulle vara nödvändiga och att vanliga lärare inte har varken förmåga eller
nödvändig utbildning för att möta dessa elever.

2.2 International Classification of Impairments and Handicaps. (Internationell
klassificering av funktionsnedsättningar och handikapp) Egen översättning.

Jag har valt att ta upp delar ur ICIDH –2 därför att det fokuserar mycket på delaktighet i
samhället och på aktiviteter och jag vill med min undersökning bl.a. ta reda på hur delaktigheten
för funktionshindrade elever som är integrerade i den vanliga grundskolan ser ut.

ICIDH –2 är ett instrument som är framtaget av world Health Organization (WHO) för att få ett
gemensamt synsätt och ett gemensamt språk att användas över hela världen när man talar om
människor med funktionshinder. ICIDH- 2 är ett hjälpmedel för att säkerställa att man talar om
samma saker. Här tar man fram vad man menar med kroppsfunktion, försämring av
kroppsfunktion, vad man menar med aktiviteter och vad som är begränsningar i aktiviteter, man
tar också upp delaktighet i samhället (ICIDH – 2 Beta-2 draft short version July 1999).
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2.2.1 ICIDH  - 2 definierar dimensioner.

Med kroppsfunktioner menar man den fysiologiska eller psykologiska funktionen i
kroppssystemet. Kroppens uppbyggnad är anatomiska delar som till exempel organ, lemmar och
deras komponenter. Med försämringar menar man problem i kroppsfunktionen eller
uppbyggnaden så som en betydande förlust eller avvikelse, att inte ha t.ex. armar eller att ha ben
men att inte kunna använda dem. Förbättringar/försvagningar av uppbyggnad kan involvera
avvikelser, defekter eller avsaknad av, eller annan betydelsefull avvikelse i kroppsuppbyggnaden.
Försämringar representerar en avvikelse från en generellt accepterad befolkningsstandard i den
biomedicinska statusen av kroppen och dess funktioner (ICIDH – 2 Beta – draft short version
July 1999).

Aktivitet är utförandet av en uppgift eller en persons handlingar. Med aktivitetsbegränsningar
menar man de svårigheter en individ kan ha i utförandet av en aktivitet. Med aktiviteter menar
man saker som vi gör, allt ifrån att gå och äta till mera komplexa saker. Aktiviteten är begränsad
när en person inte utan svårigheter kan utföra den eller när personen inte kan utföra den alls.
Genom att använda sig av assistans försvinner inte svårigheterna helt men det kan förbättra
situationen inom vissa områden där aktiviteten skulle vara begränsad eller inte kunna utföra alls
utan assistans. En person med aktivitetsbegränsningar kan också behöva välja andra sätt att utföra
aktiviteter på jämfört med personer utan begränsningar (ibid).

Deltagande: En miljö med hinder eller utan hjälpmedel förhindrar delaktighet, andra mer
anpassade miljöer kan öka delaktigheten. Samhället hindrar delaktighet då det antingen skapar
hinder eller inte tillhandahåller tillräckliga hjälpmedel för att undanröja hindren. Delaktighet kan
karaktäriseras som resultat av förhållandet mellan individens hälsotillstånd, personliga faktorer,
och de externa faktorer som representerar de omständigheter inom vilka individer lever. P.g.a.
detta förhållande kan olika miljöer ha olika påverkan på samma individ med försvagningar eller
aktivitetsbegränsningar. Att inte få vara delaktig kan också orsakas av attityder, en person
behöver inte ha något synligt handikapp för att få sin sociala delaktighet inskränkt, t ex personer
som är HIV-positiva. Delaktighet är att vara involverad i olika livssituationer, att bli accepterad,
att ha tillgång till de resurser man behöver. Den standard eller norm mot vilken man gör
jämförelser om delaktighet mellan en person med handikapp och en person utan handikapp sker
inom samma socialgrupp, man jämför den observerade delaktigheten och den förväntade
delaktigheten hos en person utan handikapp (ibid).
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2.3 Barn med rörelsehinder.

2.3.1 Konsekvenser av att ha ett funktionshinder.

Konsekvenserna av ett barns funktionshinder beror dels på typen av funktionshinder dels på
graden av funktionshindret. Praktiska och mänskliga faktorer påverkar också. Att inte kunna
använda sin kropp som man vill får följder som är oberoende av vad som förorsakat
funktionshindret. Därför måste man utgå från sådana följder när man planerar åtgärder när det
gäller utveckling och inlärning i skolor och på daghem.
(Asmervik, Ogden och Rygvold,1993)

2.3.2 Att vara beroende av andra.

Ett barn med funktionshinder blir ofta beroende av andra människor i sin omgivning, t ex
föräldrar. Det kan leda till att barnet blir osjälvständigt, det kan också försena utvecklandet av
egna tankar, önskemål och åsikter. Därför kan det vara svårt för föräldrarna att sätta gränser och
ställa rimliga krav på barnet. Detta speglar av sig i skolan där det kan vara svårt för läraren att
veta vilka krav som kan ställas på barnet och vad man skall göra för att barnet skall bli så
självständigt som möjligt och lära sig att ta egna initiativ. Det gäller att ge barnet ansvar och att
lägga tillrätta saker och ting för att underlätta för barnet att klara sig så mycket som möjligt på
egen hand och ge barnet möjlighet till frigörelse (ibid).

2.3.3 Att bli medveten om sitt funktionshinder.

Barnet blir gradvis medvetet om sitt funktionshinder och att det inte kan göra saker som de andra
barnen i klassen. I fyra till fem års ålder blir barnen ofta för första gången medvetna om sitt
funktionshinder, detta är en fasa för alla barn och det är viktigt att de har bra relationer till andra
barn och till vuxna, även utanför den egna familjen. Det är viktigt att barnet lär sig tillit,
självständighet och att ta initiativ. I slutet av lågstadieåren blir barnen mer och mer medvetna om
sitt funktionshinder och vad det innebär. En del barn möter förväntningar om att de skall
kompensera sina svårigheter till fysiska aktiviteter genom att intressera sig för mer stillasittande
och teoretiska aktiviteter. Sådana förväntningar från omgivningen kan vara jobbiga (ibid).

2.3.4 Kognitiv utveckling och erfarenhetsbegränsningar.

Hos barn med begränsad rörelseförmåga kan man förvänta sig en hämning eller försening i den
kognitiva utvecklingen när det gäller begreppsutvecklingen. Detta beror på deras begränsade
möjligheter att utforska och experimentera. Många barn med funktionshinder kan ha färre och
mer begränsade erfarenheter än icke funktionshindrade barn i samma ålder. Även om de har ett
väl utvecklat språk kan de sakna erfarenheterna som ger orden betydelse och innehåll. (ibid).

2.3.5 Attityder till personer med funktionshinder.

Även om det på senare tid skett mycket förändringar vad gäller attityder när det gäller de behov
som personer med rörelsehinder har så möter de fortfarande en hel del hinder i vardagen.
Förhållandena på många skolor lämpar sig inte för barn med rörelsehinder men det är ofta sådant
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som lätt går att åtgärda med ramper, extrahandtag, genom att göra om entrén eller att använda
något hjälpmedel. Dessa åtgärder bör göras i god tid innan barnet börjar skolan. Många barn
använder olika hjälpmedel för att ta sig fram t ex rollatorer, kryckor eller rullstol och helst skall
barnet kunna ta sig fram på hela skolans område utan svårigheter. En del problem kan man
komma tillrätta med genom att omdisponera klassrummen eller genom schemaändringar. En
funktionshindrad person är ofta i behov av extra utrymme, både för att få plats med sina
hjälpmedel och för att slippa snubbla över möbler och för att deras eventuelle assistent skall få
plats (ibid).

2.3.6 Miljöanpassningar och behov av assistent.

Många barn med rörelsehinder behöver ingenting annat än att man anpassar det fysiska miljön
som barnet skall vistas i. En del barn kräver anpassning av innehållet i skolans aktiviteter. Det är
viktigt att bygga på barnets starka sidor och intressen.
Ibland är det nödvändigt med en assistent som hjälper till i vissa praktiska situationer, som vid
förflyttningar, av- och påklädning, skrivhjälp, hjälp att ta fram böcker m.m. Utflykter är ett annat
tillfälle då assistentens hjälp kan behövas. (ibid).

2.3.7 Undervisning.

Det finns barn som behöver ha undervisningssättet anpassat, andra behöver ha innehållet
tillrättalagt. Om det är fråga om ett mindre rörelsehinder finns det inget behov av
miljöanpassning för att ge tillfälle för varierande erfarenheter. Men även barn med större
funktionshinder bör få möjligheter till samvaro med andra barn, ungdomar och vuxna. De
behöver få vara med i skogen, affären, på stranden, på bussen m.m. Varierande erfarenheter utgör
grunden för vår begreppsbildning och för kunskap som skall formas genom språk och utbildning.
Fysisk aktivitet är av stor betydelse för alla rörelsehindrade. Den kan förbättra
kroppsmedvetenheten. Kroppsövningar i skolan kan innebära problem men det går att hitta
aktiviteter som är meningsfulla både för den rörelsehindrade eleven och för resten av eleverna i
klassen (ibid).

2.3.8 Att bli accepterad.

En annan viktigt del är att barnet möter en omgivning där de blir accepterade. Detta måste lärarna
hjälpa till med att skapa. Barn är mycket medvetna om och uppmärksamma på hur vuxna
reagerar. Om vuxna visar att det är självklart att en uppgift går att lösa på fler än ett sätt så blir
det självklart också för barnen. Det är ofta barn som uppfattar individuella skillnader som
naturliga. Även barn med någon form av rörelsehinder måste få visa irritation, besvikelse när de
misslyckas och glädje när det lyckas. Däremot skall man inte acceptera alla attityder och
handlingar bara för att barnet har ett rörelsehinder (ibid).
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2.4 Sammanfattning av teoridelen.

I teoridelen har jag tagit upp dels Integrationsutredningens slutbetänkande (SOU 1982:19) som
Utbildningsdepartementet gjorde 1982. Den tar upp det historiska perspektivet på integrering av
funktionshindrade elever i den vanliga skolan. PRESS 3 – projektet är en del av SOU 1982:19
som tar upp en undersökning som studerade dels anpassning av skolor och dels pedagogiska och
psykologiska aspekter på integreringen. I en artikel skriver DePauw & Doll-Tepper om den
amerikanska synen på integration av funktionshindrade elever i skolan. Författarna ser integration
som ett försök att förverkliga social rättvisa i skolorna och i samhället. I en annan artikel skriver
Agnes Eastman om de amerikanska lärarnas syn på integration av funktionshindrade elever.
ICIDH- 2 är utvecklad av WHO för att stå som grund för att underlätta kommunikationen  då det
gäller hälsa och hälsovård runt om i världen.
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3. PROBLEMFORMULERING:

I teoridelen framgår det att det blir allt vanligare att elever med olika former av funktionshinder
är integrerade i vanliga klasser. Jag vill i mitt arbete undersöka hur det fungerar ur lärarens och
elevens synvinkel.

3.1 Ur elevens synvinkel:

Jag vill veta hur eleven trivs i skolan, svaret på denna fråga kan leda till funderingar på de andra
svaren jag får. Om en elev svarar att han eller hon inte trivs i skolan kan någon eller några av de
följande frågorna kanske ge svar på om det har med elevens funktionshinder att göra att eleven
inte trivs i skolan.

Jag vill ta reda på hur eleven ser på tillgängligheten i skolan både i klassrummet och i skolans
övriga utrymmen.

Jag vill ta reda på hur eleven upplever sin lärare då jag tror att en sådan fråga kan ge svar på om
eleven upplever sig bli behandlad som en av de andra i klassen.

Sedan vill jag veta om eleven har någon assistent och i så fall hur eleven upplever denne. (Jag
hoppas att eleverna som har assistent får vara sig själva och göra så mycket de kan på egen hand
så att inte deras assistenter hjälper dem saker som de inte behöver ha hjälp med. Det blir en
björntjänst i längden. Ingen människa växer av att andra hela tiden gör saker åt dem. Även elever
med assistenter måste få ta ansvar för sig själva och sina handlingar, de behöver ingen extra
mamma eller pappa som vaktar dem.)

Sedan vill jag också ta reda på hur eleven upplever sina kamrater, om de retas eller mobbas. Och
hur andra barn och lärare på skolan är.

På frågan om eleven upplever sig bli annorlunda behandlad hoppas jag få fram om eleven
upplever sig bli särbehandlad på något sätt och när detta i så fall sker. Det skulle vara intressant
att ställa elevernas svar på denna fråga mot lärarnas svar på samma fråga och se om
uppfattningarna stämmer överens eller går isär.

3.2 Ur lärarens synvinkel:

Först vill jag ta reda på hur läraren tycker att det fungerar rent praktiskt att ha en elev med
funktionshinder i sin klass och även om läraren behöver förändra sitt sätt att undervisa för att det
skall fungera.

Vidare så är jag intresserad av att veta hur läraren upplever sig rustad för att ta emot och
undervisa en elev med funktionshinder. Om läraren tycker sig ha tillräckligt med kunskap, och
om något saknas vad det i så fall är.

Det är också intressant att ta reda på hur läraren upplever kontakten med elevens föräldrar och
hur lärarens kollegor är eller skulle kunna vara till hjälp och stöd.



13

En annan fråga handlar om särbehandling. Särbehandlas eleven på något sätt och i så fall av
vilken anledning och när sker det. Som jag själv ser det så finns det nödvändig särbehandling och
särbehandling pga. av att man inte kunnat eller haft möjlighet och kunskap att hitta lösningar på
ev. problem som leder till att eleven bli särbehandlad.

Ytterligare en vinkling i arbetet är att ta reda på hur läraren upplever att eleven fungerar i klassen.
Om eleven syns och tar för sig eller om han/hon är blyg och tillbakadragen och  inte gör så
mycket väsen av sig. Jag vill ta reda på hur läraren upplever elevens ställning i klassen och hur
klasskamraterna är mot den funktionshindrade eleven, förekommer det t.ex. att eleven blir retad
eller vet man något om att eleven blir mobbad.

Den sista vinklingen är att se hur läraren upplever en eventuell elevassistent eller om eleven
skulle ha en personlig assistent. Jag vill veta hur läraren ser på assistentens roll mot eleven, hur
läraren och assistenten fungerar tillsammans och om läraren vet hur det andra barnen i klassen
upplever assistenten.

Intervjufrågor se bilaga 1.
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4. METOD:

Jag har intervjuat 4 lärare och 4 elever på olika skolor i en kommun i Mellansverige. Intervjuerna
har varit öppna och i samtalsform.

4.1 Urval:

Jag har intervjuat elever och deras lärare på 4 olika skolor. Skolornas storlek har varierat och
eleverna har gått i år 1-5. För att hitta dessa elever och lärare har jag ringt runt till alla
grundskolor i kommunen och frågat om de har elever med funktionshinder på skolorna och frågat
om jag kunde få intervjua dem och deras lärare. Jag har valt att inrikta mig på elever med någon
form av rörelsehinder.

Fall 1: Pojke i år 3 med ryggmärgsbråck, eleven är ett år äldre än sina klasskamrater. F-9 skola.
Huset som denna elev går i ligger en bit bort från det andra, lite avskilt, vilket gav mig ett lugnt
intryck. Eleven var inte speciellt pratglad och det sade assistenten och läraren att han inte var
annars heller. Läraren var mycket öppen och hade mycket att säga. Kanske lite stressad då vi
bestämt träff över en rast.

Fall 2: Pojke i år 1 med ryggmärgsbråck. Eleven är ett år äldre än sina kamrater. F-6 skola.
Eleven var mycket öppen och pratade gärna. Läraren var öppen och pratade mycket.

Fall 3: Flicka år 1 ryggmärgsbråck. Vid intervjun sitter både assistenten och klassläraren med. F-
6 skola. Skola med ca 250 elever. Eleven var inte så pratglad och läraren sa att det är hon inte
annars heller. Mycket pratglad och öppen lärare.

Fall 4: Elev i år 5 med ryggskada p g a en olycka. F-6 skola med ca 150 elever. En mycket öppen
elev som inte hade något emot att prata. Läraren var mycket öppen och hade mycket att säga.

4.2 Genomförande:

Jag har åkt ut till de olika skolorna och gjort intervjuerna där. Frågorna har varit öppna och i form
av samtal, jag har inte slaviskt följt ordningen på frågorna som i bilagan utan intervjun har kunnat
glida in på de olika frågorna allteftersom, dock har jag försökt att få svar på alla mina frågor, se
bilaga 1. Vid någon intervju lades en fråga till; Hur fungerar friluftsdagar? Då denna elev var lite
äldre än de tidigare gick det lättare att intervjua honom och jag kände att jag kunde gå lite
djupare. På frågan om hur eleverna tycker att deras klasskamrater är, lade jag till en
frågeställning, Vad gör du om någon retas? Då visade det sig att tre av eleverna någon gång hade
blivit retade och detta svar fick jag inte fram med min första fråga.
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5. RESULTAT:

Fall 1:
Pojke i år 3 med ryggmärgsbråck, eleven är ett år äldre än sina klasskamrater. F-9 skola

Eleven trivs i skolan och tycker att det fungerar bra.

Han kan gå och gör det inne i sitt klassrum. Utanför klassrummet förflyttar han sig med hjälp av
en sk. minicrosser, en slags elmoped. Eleven tar sig fram överallt där han vill och behöver, den
del av skolan han går i nu är byggd i ett plan och i den större delen av skolan finns det hiss.

Eleven tycker bra om sin lärare och säger att det fungerar bra.

Eleven har en elevassistent som finns med hela tiden, det fungerar bra.

När jag frågar  hur klasskompisarna är svarar eleven att de är schyssta. På frågan om det händer
att någon klasskamrat eller något annat barn i skolan retar honom säger han att det nästan aldrig
förekommer och om det händer säger han till någon vuxen direkt och får då hjälp.

Eleven deltar i allt som klassen gör, t. ex friluftsdagar, han använder då sin elmoped eller en
vanlig manuell rullstol beroende på vad som fungerar bäst.

Eleven upplever inte att han blir särbehandlad på något sätt, han är med jämt.

Klassläraren

När eleven skulle börja i klassen var läraren orolig för hur det skulle fungera praktiskt. Orolig för
att inte räcka till. Det har dock fungerat mycket bra. Det gäller att planera så att det finns toalett
osv. Elevens assistent är en tillgång när det gäller att fixa och ordna så att det skall fungera. Han
får lika lite eller mycket uppmärksamhat av läraren som de övriga barnen i klassen. Den enda
anpassningen i klassrummet är en speciell stol på hjul som är låsbar.

På frågan om läraren undervisar på något annat sätt idag än om eleven inte gått i klassen svarar
hon nej. Det enda som eleven har problem med är tidsuppfattningen och det har man löst genom
att sätta upp händelsekort på tavlan så att eleven kan se hur dagen kommer att se ut. Detta
upplevs som bra även för de andra eleverna i klassen och nu har man det systemet på hela skolan
så idag är det inget speciellt för just denna funktionshindrade elev.

Klassläraren och specialläraren fick extra utbildning av SIH (Statens Institut för Handikappfrågor
i skolan) i samband med att eleven skulle börja i klassen. Läraren har bra kontakt med elevens
föräldrar och fick också bra stöd och hjälp från barnhabiliteringen på orten.

Eleven är med i allt klassen gör men på sina villkor och efter sina förutsättningar.

Jag frågar om eleven bli särbehandlad på något sätt. Ja svarar läraren. Vi gör till exempel en
kortare bana för honom när vi spelar brännboll eller när eleverna springer på idrotten. Vi pratar
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kring detta en stund och diskuterar om detta är att särbehandla. Vi kommer fram till att detta är ett
sätt att anpassa aktiviteterna kring elevens förutsättningar och det görs även med andra elever och
i andra sammanhang. Vi uppfattar det inte som någon särbehandling.

När vi kommer in på klasskamrater och mobbing säger läraren att eleven är en bland de andra i
klassen och att hon inte upplever att han blir retad eller mobbad på något sätt.

Elevens assistent fungerar bra tillsammans med eleven och samarbetet mellan assistent och lärare
fungerar bra. Assistenten finns där för den funktionshindrade eleven men de arbetar tillsammans
och assistenten hjälper även de andra barnen i klassen. Han sitter inte vid den funktionshindrade
elevens sida hela tiden. Assistenten fungerar ibland som allt i allo om extra insatser behövs vid
något tillfälle.

Idrotten fungerar bra.

Fall 2:
Pojke i år 1 med ryggmärgsbråck. Eleven är ett år äldre än sina kamrater. F-6 skola.

Eleven trivs bra i skolan, ”det roligaste är att få vara ute och leka” säger eleven .

I klassrummet fungerar det bra att ta sig fram, eleven har också sin plats nära dörren.

Eleven tycker bra om sin lärare och sin assistent.

Klasskamraterna är snälla och på frågan om de retas med honom någon gång är svaret först lite
undvikande och sedan får jag uppfattningen att det händer ibland. Då går han in.

Eleven deltar i allt som klassen gör, t.ex. friluftsdagar, han använder då sin elmoped eller en
vanlig manuell rullstol beroende på vad som fungerar bäst.

Klassläraren

Läraren tycker att det fungerar bra med den funktionshindrade eleven i klassen. Eleven gick 6-års
grupp i samma skola och klassrummet man använder är speciellt anpassat för att fungera. Läraren
upplever då utomhusaktiviteter som svårare. Det kräver mer planering med framkomlighet och
tillgång till toalett då eleven måste passa särskilda toalettider.  Ibland händer det att eleven får
göra andra saker än sina klasskamrater då det inte fungerar praktiskt. När det är rast och eleven
skall ut på gården så finns det ramper och eleven använder en permobil (en större elektrisk
rullstol) på rasterna för att kunna hänga med klasskamraterna lättare.

Läraren undervisar som hon brukar. Det som är särskilt med denna elev är att han har
motorikproblem och därmed svårt att skriva. Han använder dator som skrivhjälpmedel för att
underlätta. Annars anpassas inte undervisningen mer än för andra elever.

Inför elevens start i klassen gick läraren en utbildning via SIH, den gav inte speciellt mycket
förutom kunskaper om elevens funktionshinder. Det läraren upptäckt är att eleven har problem
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med minnet och med att forma bokstäver, men det är svårt att veta om det beror på skadan eller
om eleven hade haft problemen ändå. Läraren upplever kontakten med elevens föräldrar som
mycket bra. De bryr sig och engagerar sig i sonens skolgång.

Läraren tycker att eleven syns och kommer till sin rätt i klassen. Ibland svarar eleven på helt
andra saker än det läraren frågat om och detta väcker funderingar hos kamraterna. Detta kan ha
med elevens minnesproblem att göra.

På frågan om eleven blir särbehandlad så svarar läraren ja. Det gäller då främst utflykter som inte
fungerar praktiskt och då för eleven göra något annat som är meningsfullt för honom. Läraren
hade inga exempel att ge.

De övriga barnen i klassen behandlar eleven som en i gruppen, de retas med honom precis som
med andra inom gruppen men inte mer vad läraren vet. Ibland ser läraren tendenser till att
klasskamraterna vill att man skall vara extra snäll mot den funktionshindrade eleven jämfört med
dem eftersom han sitter i rullstol.

Elevens assistent fungerar mycket bra. Eleven tycker om honom och det gör föräldrarna också.
Läraren säger att han är bra på att avgöra när eleven klarar sig utan honom och låter honom göra
de saker han klarar på egen hand men finns vid elevens sida när det behövs.

Eleven deltar på idrotten med sin klass och det fungerar bra nu. Tidigare var idrottsläraren orolig
för hur det skulle gå men har fått gå kurs genom SIH och det har gett bra tips och idéer.

I slutet av intervjun pratar vi om elevens framtid vilken läraren funderar över. Läraren undrar var
eleven får den bästa utbildningen, om det är i denna eller i någon annan skolform.

Fall 3:
Flicka år 1 ryggmärgsbråck. Vid intervjun sitter både assistent och klassläraren med. F-6
skola. Liten skola med ca 250 elever.

Eleven trivs bra i skolan och hon kommer fram överallt.

Eleven tycker att assistenten fungerar bra. Assistenten och läraren fyller i. Assistenten finns med
hela skoldagen och även på fritids.

På frågan om hur eleven tycker att klasskamraterna är svarar hon att de är bra. Läraren fyller i ,
hon har känt flera av dem sedan de gick på dagis tillsammans så de känner varandra väl.

När jag frågar om det händer att hon blir retad så svarar hon att det hänt ibland. Då frågar jag
henne vad hon gör då, hon svarar att hon leker med någon annan istället.

På frågan om hon blir annorlunda behandlad än sina klasskamrater svarar hon att först lite osäkert
att hon inte vet, när jag frågar ytterligare så säger hon att hon gör andra saker ibland.
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Klassläraren

Läraren tycker att det fungerar bra med en funktionshindrad elev i klassen. Klassen har fått det
största klassrummet som finns i skolan för att det skall fungera så bra som möjligt. Utomhus har
man lagt asfalt och tagit bort grusgångarna för att förbättra framkomligheten för eleven. En annan
fördel med detta klassrum är att den stora anpassade toaletten ligger nära.

Det händer att läraren måste tänka till extra och göra vissa ändringar, speciellt i början, nu går det
mer av sig själv. Planeringen blir automatiskt är anpassad för att det skall fungera för alla barn.
Framförallt musik, drama och organiserad lek behöver lite extra tankar. För att eleven skall få
möjlighet att leka som de andra barnen på rasten så görs ibland de ganska tidskrävande
toalettbesöken i slutet av rasten och början av en lektion för att bara ta en del av rasten i anspråk.
Detta gör att genomgångar med klassen får skjutas fram lite eller tas på lektionen innan så att
eleven är med under dem.

Läraren säger att hon fått jättebra stöd av arbetsterapeut, föräldrar samt gått en kurs om
ryggmärgsbråck via SIH innan eleven började i klassen. Läraren kände sig väl förberedd för
skolstarten. Elevens föräldrar är mycket intresserade av sin dotters skolgång och driver på.

Läraren anser att eleven fungerar bra i klassen. Ibland behöver hon puffas på lite för att hon inte
tar för sig själv.

På frågan om särbehandling förekommer svarar läraren nej. Sen tillägger hon, kanske i början på
idrotten innan idrottsläraren fick stöd och hjälp om hur lektionerna kunde läggas upp för att
fungera för eleven. Klassläraren upplever ingen särbehandling, hon styr lektionernas innehåll så
att alla kan vara med. Om eleven är borta vid något tillfälle gör hon sådana saker med klassen
som den funktionshindrade eleven inte kan delta i. På friluftsdagar deltar eleven och det fungerar
bra. Det händer ibland att eleven måste komma lite senare och gå hem lite tidigare p.ga. att hon
måste passa tider för toalettbesök.

På frågan om hur klasskamraterna reagerar på eleven  och om hon vet om det förekommer någon
mobbning så svarar hon att det gör det inte. De andra barnen i klassen är mycket rädda om denna
elev och om de hjälpmedel hon har i klassrummet, en speciell stol  på hjul, ståskal(en ställning
som anpassas efter personens kropp som fungerar som stöd vid ståträning) och en rollator.

Läraren tycker att elevassistenten fungerar bra idag. De har fört samtal och diskussioner för att
komma fram till hur de skall arbeta och vad som är bra för eleven. Tidigare upplevde läraren att
assistenten serverade eleven för mycket. Eleven kunde göra mer på egen hand än vad assistenten
trodde. Assistenten sitter inte hela tiden vid elevens sida utan går runt och hjälper de andra barnen
också.

Nu fungerar idrotten bra sedan idrottsläraren fått gå en kurs och fått tips och hjälp att lägga upp
lektionerna.
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Fall 4:
Pojke i år 5 med ryggskada p g a en olycka. F-6 skola, liten skola med ca 150 elever.

Eleven trivs bra i skolan, rasterna är bra och han tycker om sin lärare.

Eleven tycker att klassrummet fungerar bra, han kommer fram överallt och når de saker han
behöver komma åt. Eleven kommer fram överallt på skolan utom till ett loft, där det finns en
läshörna.

Eleven beskriver sin lärare som snäll och glad.

Eleven har en assistent som han tycker fungerar bra. Assistenten finns alltid med i skolan men
han sitter inte alltid ved elevens sida utan går runt och hjälper de andra eleverna också ”nästan
som en andra fröken” säger eleven.

På frågan om hur elevens klasskamrater är säger han att de är snälla och att de inte retas. Det gör
ingen annan på skolan heller. Alla andra lärare är också bra.

På frågan om eleven upplever sig bli annorlunda behandlad än de andra i klassen säger han nej.
Eleven säger att han är med på allt, om det skulle vara något moment  i t. ex idrotten som han inte
kan vara med på så spelar han pingis istället. Eleven säger att det är skönt att slippa dansa bugg.

Jag frågar eleven hur det fungerar på friluftsdagar, han svarar att han är med och om det inte
skulle gå t.ex. inte går att ta sig fram med rullstolen i skogen om det är mycket sten eller rötter så
gör han något annat.

Klassläraren

Läraren tycker att det fungerar bra med den funktionshindrade eleven i klassen, mycket beroende
på elevens assistent. Det har känts trögt att få fram all anpassning som behövs. T.ex. en ramp vid
dörren utanför klassrummet som behövs för att eleven snabbare skall komma ut på rast, vid
kortare raster.

Läraren har inte ändrat något i sitt  sätt att undervisa, om hon tar med klassen ut i skogen så följer
elevens assistent med och det fungerar.

Läraren fick ingen som helst information om eleven före skolstarten. Det läraren vet har kommit
från assistenten. Inga bra föräldrakontakter och inget direkt stöd från kollegor. Läraren visste inte
riktigt vilket stöd arbetslaget skulle kunna ge i detta fall.

Läraren tycker att eleven syns i klassen och är en elev i gruppen. Eleven är mycket öppen och vill
gärna synas, tycker om att dramatisera.

Läraren säger att ingen särbehandling förekommer. Det har dock hänt att eleven med assistent åkt
bil till något utflyktsmål istället för att gå, för att komma dit samtidigt med de andra.
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Det förekommer ingen mobbning i klassen, eleverna känner varandra sedan 6-års verksamheten
och de ställer upp för varandra.

Assistenten fungerar bra, han släpper eleven mer och mer när han inte behövs och har blivit en i
klassen.

Idrott och slöjd fungerar bra. Assistenten finns med på idrotten och hjälper till.
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6. DISKUSSION

6.1 Resultatdiskussion

Här sammanställer och analyserar jag alla svaren på respektive fråga tillsammans för att se
skillnader och likheter mellan dem. Sedan gör jag en koppling till de teorier jag tidigare tagit upp.

6.1.1 Elevsvar

Fråga 1 Trivs du i skolan?

Samtliga intervjuade elever trivdes bra i skolan.

Fråga 2 Hur tycker du att det fungerar i klassrummet? Kommer du fram där du behöver
och vill? Når du sakerna du behöver?

Samtliga elever tar sig fram i sina klassrum och i övrigt på skolan, tre av skolorna är byggda i ett
plan och är försedda med ramper där eventuella trappsteg finns. Den skola som eleven i fall 1 går
i, är byggd i två delar, den ena är i ett plan och där går eleven just nu, i den andra delen som
eleven kommer till när han blir äldre är byggd i flera plan men där finns hiss. Den första eleven
kan gå och gör det inne i sitt klassrum. Eleverna i fall två och tre har sina platser nära dörren i
klassrummet vilket de tycker är bra.

Detta upplevde jag som positivt i alla skolorna. Det är viktigt att skolor i dag är tillgängliga för
alla elever. Alla elever har rätt att få utbildning och det är viktigt att eleverna får klara så mycket
som möjligt på egen hand. Det bidrar till deras frigörelse och minskar beroendet av andra
människor, t ex en personlig assistent. Det är min personliga åsikt att det är viktigt att elever med
funktionshinder så mycket som det går ges möjlighet till kontakt med andra barn i och utanför
den egna klassen. Detta för att de skall bygga upp sitt självförtroende och att våga ta initiativ och
ha egna åsikter och för att bredda deras erfarenheter. ICIDH – 2 tar upp deltagande som en av tre
dimensioner. Där skrivs att samhället hindrar delaktighet genom att antingen skapa hinder eller
genom att inte ta bort redan befintliga hinder, eller genom att inte ta fram hjälpmedel som kan
undanröja hindren.

Fråga 3 Hur är din lärare?

Eleverna i fall ett, två och fyra svarar att de tycker mycket bra om sina lärare. Eleven i fall tre
ställer jag inte denna fråga till eftersom hennes lärare sitter med vid intervjun. Det är inte rätt att
be eleven svara på en sådan fråga när läraren hör på.

Fråga 4 Har du någon assistent? Hur fungerar han/hon?

Samtliga intervjuade elever har en assistent som finns med under hela skoldagen. Eleverna tycker
att det fungerar bra. Assistenterna sitter inte bredvid dessa elevers sida utan rör sig bland alla
elever i klassen, ”nästan som en andra fröken” säger eleven i fall fyra.
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Jag anser att det är viktigt att föräldrar, läraren och assistenten samtalar om hur man vill att
assistansen skall se ut. Eleven själv bör också få chans att säga sin mening om hur han/hon vill att
assistansen skall vara. Det är viktigt att barnet får göra det han eller hon kan själv, att man inte
gör för mycket för barnet. Det leder inte till att barnet mognar och lär sig ta ansvar utan snarare
till att barnet blir passivt och inte kan ta egna initiativ. Jag tycker också att det är viktigt att man
som lärare uppmärksammar den funktionshindrade eleven lika mycket eller lite som de andra
eleverna i klassen. Eleven skall inte behöva känna att han/hon inte får del av frökens/magisterns
uppmärksamhet bara för att han/hon har assistent. ICIDH –2 tar upp assistans, och menar att den
tar inte bort problemet men situationen förbättras. Se 2.2.1

Fråga 5 Hur är dina klasskamrater? Andra barn på skolan? Andra lärare?

Alla eleverna svarar att de tycker att deras klasskamrater och andra barn är snälla och inte retas.
Här fick jag vid fall ett en idé om att ställa ytterligare en fråga för att komma runt ämnet. Vad gör
du om någon retas? Då har jag fått till svar i tre fall att det har hänt att någon retats och då säger
elev ett till någon vuxen och får då hjälp, elev två går in, elev tre leker med någon annan i stället.
Elev fyra har aldrig blivit retad.

Här ligger ett stort ansvar på läraren anser jag. Det är jätteviktigt att man ser upp med mobbning.
Detta gäller naturligtvis även elever som inte har något funktionshinder. Mobbning får inte
förekomma, det måste vara ett accepterade klimat i klassen och på skolan. Här skulle man kunna
ta elevens föräldrar till hjälp, be dem komma och berätta om elevens funktionshinder på ett enkelt
sätt så att andra elever och även vuxna får förståelse för varför eleven sitter i rullstol, går lite
annorlunda o.s.v.

Fråga 6 Upplever du att du blir annorlunda behandlad än dina kamrater? Varför tror du
att du blir det?

Eleverna deltar i allt som klassen gör, t.ex. friluftsdagar, två av dem använder då sin elmoped
eller en vanlig manuell rullstol beroende på vad som fungerar bäst.

Fall tre svarar först lite osäkert att hon inte vet, när jag frågar ytterligare så säger hon att hon gör
andra saker ibland. På frågan om eleven upplever sig bli annorlunda behandlad än de andra i
klassen säger fall fyra nej. Eleven säger att han är med på allt, om det skulle vara något moment  i
t.ex. idrotten som han inte kan vara med på så spelar han pingis istället. Eleven säger att det är
skönt att slippa dansa bugg. Jag frågar eleven hur det fungerar på friluftsdagar, han svarar att han
är med och om det inte skulle gå t.ex. inte går att ta sig fram med rullstolen i skogen om det är
mycket sten eller rötter så gör han något annat.

Detta tycker jag är positivt. Det verkar som att eleverna deltar i allt som de möjligtvis kan och
bara gör andra saker än kamraterna i undantagsfall. Det är jätteviktigt att man som
funktionshindrad inte blir satt åt sidan, utan att man i största möjliga mån ser till att hitta
lösningar som gör deltagande möjligt för eleven. Det är viktigt både för elevens självförtroende
och känsla av samhörighet. Jag tror att en elev som ofta inte deltar i det som den övriga klassen
gör riskerar att bli retad/mobbad eller utesluten ur gemenskapen därför att de andra i klassen ser
eleven som överbeskyddad och annorlunda för att han/hon inte kan delta i aktiviteter som de
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andra gör. Ofta går det att anpassa aktiviteten så att eleven kan vara med. Till exempel åka pulka
istället för skidor på en friluftsdag, men inte stanna hemma, eller vara kvar i skolan.

6.1.2 Lärarsvar

Fråga 1
Hur upplever du att det fungerar med en funktionshindrad elev i klassen? Jag tänker på
utrymme i klassen, kan eleven röra sig i klassrummet, t.ex. med rullstol, behövs någon
extra utrustning för att eleven skall fungera i klassen? Kan eleven ta sig ut  och in i
klassrummet, ut på rast, till matsal, gymnastiksal och slöjdsal?

När eleven i fall 1 skulle börja i klassen var läraren orolig för hur det skulle fungera praktiskt.
Orolig för att inte räcka till. Läraren i fall två tycker att det fungerar bra med den
funktionshindrade eleven i klassen. Eleven gick i 6-års grupp i samma skola och klassrummet
man använder är speciellt anpassat för att fungera. Läraren upplever då utomhusaktiviteter som
svårare. Det kräver mer planering med framkomlighet och tillgång till toalett då eleven måste
passa särskilda toalettider. Ibland händer det att eleven får göra andra saker än sina klasskamrater
då det inte fungerar praktiskt. När det är rast och eleven skall ut på gården så finns det ramper
och eleven använder en permobil på rasterna för att kunna hänga med klasskamraterna lättare.
Läraren i fall 3 tycker att det fungerar bra med en funktionshindrad elev i klassen. Klassen har
fått det största klassrummet som finns i skolan för att det skall fungera så bra som möjligt.
Utomhus har man lagt asfalt och tagit bort grusgångarna för att förbättra framkomligheten för
eleven. En annan fördel med detta klassrum är att den stora anpassade toaletten ligger nära.
Läraren i fall fyra tycker att det fungerar bra med den funktionshindrade eleven i klassen, mycket
beroende på elevens assistent. Det har känts trögt att få fram all anpassning som behövs t. ex en
ramp vid dörren utanför klassrummet som behövs för att eleven snabbare skall komma ut på rast,
vid kortare raster.

Jag finner att samtliga lärare har varit positiva till att det finns en funktionshindrad elev i klassen
och det tycks fungera bra för alla. Som Asmervik, Ogden & Rygvold, (1993)  säger är det viktigt
att omgivningen är anpassad och att detta görs innan eleven börjar skolan. Ofta är det inte så svårt
att göra en skola tillgänglig. Ramper, extra handtag kanske en ombyggd entré kan räcka långt.

Fråga 2
Undervisar du på samma sätt nu som om eleven inte haft något funktionshinder? Om inte,
vad är det som gör att du måste ändra sitt undervisningssätt?

Generellt har inte lärarna ändrat något i sitt sätt att undervisa. En av eleverna har svårt med
tidsuppfattningen och därför började läraren att använda händelsekort för att eleven lättare skulle
se och ha kontroll över vad som skulle hända under dagen. Detta upplevdes fungera så bra att nu
har alla klasserna det, så det är inte längre något speciellt i denne elevs klass. En elev har
motorikproblem som gör det svårt för honom att skriva därför har han en dator till hjälp med
detta. Läraren i fall tre upplever inte att hon undervisar på något annat sätt men att det går åt mer
tid till planering nu än innan speciellt i musik, drama och organiserad lek för att det skall fungera
bra. För denna elev anpassar man ibland toalettbesök så att de lappar över både en bit av en
lektion och en bit av rasten för att hon skall få möjlighet att leka som de andra barnen.
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Detta tycker jag är positivt, om man tittar tillbaka på PRESS 3 – projektet så fick man där fram
att många av lärarna i undersökningen saknade både  erfarenheter av elever med funktionshinder
och speciallärarutbildning, ändå var de få lärare som upplevde sig ha några problem med
undervisningen av elever med funktionshinder. Asmervik, Ogden & Rygvold, (1993) skriver att
det finns fall där barn med rörelsehinder behöver anpassat undervisningssätt, eller anpassat
innehåll. Även barn med rörelsehinder behöver få vara med på posten, banken, i affären, på
stranden, på bussen. De behöver också få uppleva olika sorters väder, årstider. Gunga, klättra,
krypa och rulla är också sådant som barnen behöver få tillfälle att göra. Min åsikt är att det finns
många sätt att anpassa och förändra undervisningen på så att alla elever kan få vara delaktiga,
ofta så behöver inte förändringarna vara så stora eller omfattande.

Fråga 3
Har du fått tillräckligt med information, stöd och hjälp inför denna elevs start i klassen?
Om inte vad skulle du mer vilja ha?

Alla lärarna utom i fall tre har fått mycket bra stöd av elevens föräldrar samt en utbildning av
Statens Institut för Handikappfrågor i skolan (SIH), som främst har gett läraren kunskap om
elevens funktionshinder. I två fall har även specialläraren deltagit i denna utbildning.
Barnhabiliteringen på orten har också varit till hjälp.
En lärare säger att hon fått jättebra stöd av arbetsterapeut. Läraren i fall fyra fick ingen som helst
information om eleven före skolstarten. Det läraren vet har kommit från assistenten. Inga bra
föräldrakontakter och inget direkt stöd från kollegor. Läraren visste inte riktigt vilket stöd
arbetslaget skulle kunna ge i detta fall.

Jag tycker att alla lärare borde få någon form av utbildning om barn med funktionshinder och vad
det kan innebära att ha en funktionshindrad elev i klassen. Det borde vara en del i
lärarutbildningen. Däremot tycker jag att det var roligt att höra att det fungerar så bra som det gör
för dessa lärare och tre av dem har fått hjälp och stöd av föräldrar, SIH samt barnhabilitering.
Tråkigt att lärare nr fyra inte har fått det.

Fråga 4
Tycker du att eleven fungerar efter sina förutsättningar i klassen? Syns eleven, får han/hon
vara en av de andra i klassen?

Samtliga fyra lärare svarar att eleven fungerar bra i klassen, och de är med på det som kamraterna
gör. Eleven är en av de andra eleverna i klassen. Eleven i fall tre är tystlåten och behöver ibland
puffas på för att våga ta för sig.

Asmervik, Ogden & Rygvold (1993) skriver att många barn med rörelsehinder ofta har en lägre
erfarenhet än barn i samma åldrar. Detta kan bero på att föräldrar, lärare m. fl. kan ha svårt att
sätta gränser och ställa krav på barnet. Det är viktigt att låta eleven frigöra sig från att vara
beroende av andra så långt det går och att få klara saker på egen hand, det gör att barnet utvecklas
och får bättre självförtroende. Det är också viktigt att inte acceptera attityder eller handlingar från
barnet bara för att det har ett funktionshinder.
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Fråga 5
Förekommer särbehandling? Av vem/vilka? Av vilken anledning? Deltar eleven i allt som
klassen gör? Om inte av vilken anledning?

På denna fråga så svarar läraren i fall ett. ”Vi gör till exempel en kortare bana för honom när vi
spelar brännboll eller när eleverna springer på idrotten”. Vi pratar kring detta en stund och
diskuterar om detta är att särbehandla. Vi kommer fram till att detta är ett sätt att anpassa
aktiviteterna kring elevens förutsättningar och det görs även med andra elever och i andra
sammanhang. Vi uppfattar det inte som någon särbehandling.

Även läraren i fall två svarar läraren ja. Det gäller då främst utflykter som inte fungerar praktiskt
och då för eleven göra något annat som är meningsfullt för honom. Läraren hade inga exempel att
ge.

På frågan om särbehandling förekommer svarar läraren i fall tre  nej. Sen tillägger hon, kanske i
början på idrotten innan idrottsläraren fick stöd och hjälp om hur lektionerna kunde läggas upp
för att fungera för eleven. Klassläraren upplever ingen särbehandling, hon styr lektionernas
innehåll så att alla kan vara med. Om eleven är borta vid något tillfälle gör hon sådana saker med
klassen som den funktionshindrade eleven inte kan delta i. På friluftsdagar deltar eleven och det
fungerar bra. Det händer ibland att eleven måste komma lite senare och gå hem lite tidigare p.g.a.
att hon måste passa tider för toalettbesök.

Läraren i fall fyra säger att ingen särbehandling förekommer. Det har dock hänt att eleven med
assistent åkt bil till något utflyktsmål istället för att gå, för att komma dit samtidigt med de andra.

Detta var så skönt att höra! Det som dessa lärare berättat upplever inte jag som särbehandling i
den bemärkelsen att eleven inte deltar  p.g.a att lärare och assistenter inte bryr sig om att anpassa
och att försöka. Det har jag minnen av från min egen tid i grundskolan. När de andra i klassen
åkte skidor, följde jag med min assistent hem för att baka. Då var det inte tal om att följa med ut i
backen och åka pulka istället för skidor! Jag upplever det som att dessa fyra lärare och assistenter
är mycket måna om att eleven skall kunna vara med så långt det bara går och bara i undantagsfall
göra något annat än kamraterna. Man försöker att anpassa för att få alla lika delaktiga i
aktiviteterna. Se ICIDH – 2, 2.2.1.

Fråga 6
Vet du vad de andra eleverna i klassen tycker om denna elev? Förekommer  det att
eleverna mobbar eller retar den funktionshindrade eleven? Vad görs i så fall åt
situationen?

Tre lärare svarar att det inte förekommer någon mobbning som de vet om eller har sett. De säger
att den funktionshindrade eleven är en av de andra barnen i klassen.

De övriga barnen i klassen behandlar eleven som en i gruppen, de retas med honom precis som
med andra inom gruppen men inte mer vad läraren vet. Ibland ser läraren tendenser till att
klasskamraterna vill att man skall vara extra snäll mot den funktionshindrade eleven jämfört med
dem eftersom han sitter i rullstol.
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De andra barnen i klassen är mycket rädda om denna elev och om de hjälpmedel hon har i
klassrummet, en speciell stol  på hjul, ståskal och en rollator.

Asmervik, Ogden & Rygvold (1993) skriver att det är viktigt att eleven känner sig accepterad och
det är läraren som måste se till att klassrumsklimatet är accepterande. Jag tycker att det är viktigt
att om möjligt berätta för de övriga barnen i klassen om elevens funktionshinder för att på så sätt
avdramatisera och förklara. Barn som får en vettig förklaring till sådant som upplevs annorlunda
eller konstigt accepterar det ofta och bryr sig sedan inte om det.

Fråga 7 Har eleven någon assistent? Hur tycker du att det fungerar? Vilken roll har
elevassistenten?

Elevernas assistenter fungerar bra tillsammans med eleverna och samarbetet mellan assistenter
och lärare fungerar bra. Assistenterna finns där för den funktionshindrade eleven men de arbetar
tillsammans och assistenten hjälper även de andra barnen i klassen. Han/hon sitter inte vid den
funktionshindrade elevens sida hela tiden. Eleverna får klara det de kan på egen hand. En av
lärarna upplevde från början att assistenten hade en tendens att hjälpa till för mycket. Detta
försvann dock efter samtal mellan assistenten och läraren.

Jag anser att en assistent kan vara mycket viktig för en elev med funktionshinder, han eller hon
får då den hjälp som krävs för att undanröja hinder som finns i vardagen och det ökar deltagandet
med klasskamrater. Ökat deltagande stärker elevens syn på sig själv och sitt funktionshinder.
Barnet lär sig att det går att anpassa och förändra saker och ting för att det skall fungera. Se
ICIDH –2, 2.2.1

Fråga 8 Hur fungerar idrott, hemkunskap och slöjden för eleven?

Idrotten fungerar bra för samtliga elever, till en början upplevde läraren att det fanns en osäkerhet
hos idrottsläraren kring planering av aktiviteter och vad eleven klarade av. Detta har dock
försvunnit då idrottsläraren fått tips och hjälp bl.a. från SIH. Assistenterna har också en viktig roll
här, med att hjälpa till och planera och ”göra om” samt planera tillsammans med idrottsläraren.

Här tror jag att  en assistent kan vara till mycket stor hjälp för att eleven skall kunna delta och
vara aktiv istället för att sitta bredvid och titta på.

Jämförelse av elevernas och lärarnas åsikter vad gäller assistent:

Både lärare och elever tycker att assistenterna fungerar bra. De finns vid elevens sida då det
behövs med cirkulerar också runt i klassen till de andra eleverna så att den funktionshindrade
eleven får klara den han/hon kan på egen hand.
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6.2 Metoddiskussion

Resultaten av denna undersökning bör tolkas med försiktighet eftersom de bara bygger på fyra
intervjuer och alla intervjuerna är gjorda inom samma kommun. Det kunde därför blivit helt
andra resultat om antalet intervjuer varit större och om intervjuerna gjorts i någon annan kommun
eller i några olika kommuner. Nästa gång jag gör ett liknande arbete kommer jag att använda mig
av bandspelare. Genom att spela in intervjuerna kommer jag  kunna använda fler citat vilket i sin
tur gör texten mer levande.

I denna undersökning har jag valt att inte intervjua assistenterna men i en framtida undersökning
skulle det vara intressant att ta reda på deras syn på elevens situation i skolan, arbetet som
assistent och hur samarbetet mellan assistent och lärare fungerar.

Under arbetets gång har kontakten med min handledare fungerat bra, jag har fått mycket stöd och
goda idéer.

7 SLUTSATSER

De viktigaste resultaten som framkommit i denna undersökning tycker jag för det första är att alla
fyra eleverna är så delaktiga som de är i det som klassen gör och att de deltar i alla lektioner,
ibland med viss anpassning eller hjälp av sina assistenter. Att vara delaktig i det som händer och
sker runt omkring en är mycket viktigt. Det är av att delta som man lär och skaffar nya
erfarenheter och upplevelser, inte genom att titta på vid sidan om.

För det andra att lärarna upplever det positivt att ha en elev med funktionshinder i klassen trots att
de inte har någon egentlig utbildning  för just funktionshindrade elever och vad ett
funktionshinder kan innebära. Samtliga intervjuade lärare tycker att det fungerar bra både med
utflykter och idrott, man hjälps åt att anpassa och tillrättalägga så att eleverna kan delta. Alla
eleverna är inte så stora att de har slöjd och ingen av dem har hemkunskap på schemat ännu.
Ingen av lärarna har ändrat sitt sätt att undervisa. Klassrummen upplevs fungera bra och eleverna
är med på friluftsdagar och studiebesök.

Ett tredje resultat som kommit fram är att elevernas assistenter fungerar så bra. Både elever och
lärare är nöjda med hur det fungerar. Assistenterna finns till hands när eleven behöver dem men
de hänger inte alltid vid elevens sida utan låter eleverna klara sådant de kan på egen hand.
Assistenterna har en viktig roll för både eleven men också för lärarna som får hjälp med
tillrättaläggning och anpassning av aktiviteter.
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