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Sammanfattning 
 
I denna studie är syftet att undersöka hur kommunikationen fungerar för ett barn, i 
detta fall en flicka, som har diagnosen Cerebral pares, och dessutom saknar verbalt 
tal. Vi vill även undersöka hur skolan har lagt upp sin strävan att uppfylla läroplanens 
mål genom att inkludera en elev med ett funktionshinder. De frågor vi avsåg att 
besvara med studien var: Använder man med någon speciell metod för att stödja 
kommunikationen hos ett barn som har diagnosen Cerebral pares, och som saknar 
verbalt tal? Vilka fördelar respektive nackdelar finns för denna elev med att gå i en 
vanlig klass? Våra metoder består av observationer av eleven i olika miljöer i skolan 
samt intervjuer med tio personer där de intervjuade har god kännedom om den 
funktionshindrades kommunikativa förmåga. Fallstudien genomfördes på en skola i 
en kommun i norra Sverige. Resultatet av studien visar att metoden Move and Walk 
fungerar bra för denna flicka. Det framkom även i studien att elevassistenten har en 
viktig funktion för att stödja flickans kommunikativa utveckling. Vidare visade 
resultatet på att det fanns både fördelar och nackdelar för det aktuella barnet med att 
gå i vanlig klass. Den stora fördelen är att ett gott samspel kan utvecklas mellan 
flickan och klasskamraterna. De nackdelar som framkommit är bland annat att det 
höga tempot i skolan gör att barnet ibland har svårt att hinna med de aktiviteter som 
andra barn, utan detta handikapp, lättare klarar av. 
 
Språk, Cp-skada, funktionshinder, inkludering, grundskola, kommunikation 
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    1. Inledning 
 
Detta examensarbete grundar sig i att vi, som två blivande lärare, vill få större 
kunskaper om hur vi i lärarrollen kan bemöta ett barn med funktionshinder. 
Skolan idag ska vara en skola för alla, och inkludering av elever med särskilda 
behov sker allt oftare. Kunskap om hur man gör skolan till en bra plats för dessa är 
därför viktig. Vi förstår samtidigt att det inte går att generalisera barn med 
funktionshinder som tillhöriga en och samma grupp, och att alla barn och deras 
behov är olika.   
 
Skolan handlar mycket om att passa in och få en tillhörighet till en grupp. I 
läroplanen (Lpo94) kan vi också läsa om vikten av att respektera varandras 
olikheter och egenvärde. Eleverna ska känna samhörighet och förståelse för 
varandra, de ska kunna samarbeta och kommunicera på ett bra sätt. I avhandlingen 
Kompisar viktigast för skolbarn med funktionshinder, av Lilly Eriksson (2006) 
skriver hon att det viktigaste för ett barn med ett funktionshinder är att känna 
delaktighet i skolan. Med det menar hon att självbestämmande och samspel med 
både kamrater och vuxna är viktigt. Lilly Eriksson som är utbildad inom det 
psykologiska fältet har alltid varit intresserad av hälsopsykologi och barn. Vidare 
skriver hon att graden av funktionshinder har liten inverkan på barnets delaktighet 
– det viktigaste är däremot att få stöd och hjälp direkt i klassrummet, inte 
separeras från sina kamrater.(www.skolporten.se) 

 
Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning inte kommit i närmare kontakt 
med hur man kan bemöta ett barn med funktionshinder, och därför känner vi att 
det är ett relevant område att undersöka inför vårt kommande arbete som lärare i 
skolan. Vi känner också att det är ett relevant ämne för andra pedagoger att läsa 
för att få hjälp i sitt arbete. Vi tror att skolor och dess pedagoger aldrig kan få för 
mycket kunskap om hur vi på olika sätt kan inkludera barn med funktionshinder i 
skolan. Vi förstår samtidigt att alla barn är olika och det inte går att kopiera ett bra 
arbetssätt och tro det ska fungera lika bra på ett annat barn.  
 
Med denna fallstudie av en flicka med cerebral pares (cp-skada) och som är 
inkluderad i en vanlig klass, vill vi förmedla en bild av hur det kan fungera i 
skolan för ett barn med detta funktionshinder. Vår förförståelse är att denna flicka 
har en cp-skada som gör att hon sitter i rullstol. Hon har inget verbalt tal, men 
kommunicerar på annat sätt. Vi har av rektor och personal på skolan fått veta att 
inkluderingen runt denna flicka fungerar bra och det är också anledningen till att 
vi valt att närmare undersöka personalens erfarenheter kring en viss elev, med 
markant andra förutsättningar än de flesta andra elever. Vi vill i denna studie 
därför försöka få reda på varför det fungerar bra för att senare kunna använda oss 
av de kunskaperna i vår kommande yrkesroll. Genom att undersöka hur skolan 
lagt upp sin strävan att uppfylla läroplanens mål och inkludera en elev med 
funktionshinder i den ordinarie dagliga verksamheten, vill vi vidare förstå hur 
samarbetet bedrivs mellan alla involverade vuxna, dvs. lärare, elevassistent, 
speciallärare, rektor och föräldrar.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vårt arbete är, mot ovanstående bakgrund, att undersöka  hur 
kommunikationen fungerar i skolan för ett barn (i detta fall en flicka)  som har 
diagnosen Cerebral pares och dessutom saknar verbalt tal. Våra frågeställningar är 
följande: 
• Används några speciella metoder för flickans kommunikativa utveckling i 

skolan? 
• Vilka fördelar respektive nackdelar finns för detta barn med detta 

funktionshinder med att gå i en ”vanlig” klass? 
 

3. Litteraturöversikt 
 
3.1 Cerebral Pares  
Cerebral pares betyder förlamning genom hjärnskada. I Sverige får omkring 200 per 
100 000 födda barn en Cerebral pares skada. Cerebral pares är den vanligaste orsaken 
till rörelsehinder hos barn och ungdomar. Cerebral pares är vidare ett samlingsnamn 
för en rad olika symtom. Rörelsehindret orsakas av en skada eller utvecklings-
rubbning då hjärnan fortfarande är omogen. Skadan ska ha inträffat antingen under 
graviditeten, under förlossningen eller de första levnadsåren.                                                               
(www.vardguiden.se). 
 
För att förstå begreppet Cerebral pares kan det vara intressant att veta hur en frisk 
hjärna fungerar. Hjärnan består av de tre delarna storhjärnan, lillhjärnan och 
hjärnstammen. Storhjärnan(cerebum) består av två halvor. Den vänstra halvan styr 
över språk, logik, matematik etc. Den högra över färg, form, rytmer, fantasi, känslor 
och njutning. Storhjärnan är täckt av hjärnbarken som är det skrynkliga skiktet man 
ser utanpå hjärnan. Skrynkligt är det för att det skall få plats så mycket hjärnbark som 
möjligt. Hjärnbarken är det vi bl.a. tänker med. Olika (lober) i barken ansvarar för 
tankar, kroppsrörelser, handrörelser, förstå språk, tillverkar tal och förmågan att 
uppskatta musik. De båda halvorna i storhjärnan förenas av hjärnbalken. Hjärnbalken 
innehåller många miljoner nervfibrer som förbinder de olika områdena av hjärnbarken 
och gör att de olika områdena kan samarbeta. Genom hjärnbalken passerar flera 
miljarder impulser per sekund (www.cns.sahlgrenska.gu.se). 
 
Lillhjärnan (cerebellum) är också indelad i två halvor och täckt med tunn hjärnbark. 
Lillhjärnan tar emot en del av kroppens signaler till hjärnan, bl.a. från muskler och 
leder. Det är också lillhjärnan som styr balans koordination (förmåga att samordna 
rörelser). Lillhjärnan sitter i bakre nederkant på storhjärnan. Hjärnstammen är själva 
”skaftet” på hjärnan och hjärnans förbindelselänk till ryggmärgen. Signalerna från 
kroppen slussas genom hjärnans ”sambandscentral”- thalamus. Thalamus tar emot 
signalerna, sorterar dem och skickar dem vidare till storhjärnans nervceller för 
verkställande. Det finns 120 miljarder nervceller i en fullvuxen hjärna. Nervcellernas 
funktion är att kommunicera med varandra genom att skicka iväg och ta emot 
information (ibid). 
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 Symtom 
Cerebral pares kan delas upp i tre huvudgrupper med olika symtom. Spastisk Cerebral 
pares, dyskinetisk Cerebral pares och ataktisk Cerebral pares. Alla symtom innebär att 
de flesta får en mer eller mindre nedsatt muskelkontroll. Impulser till medvetna 
rörelser utgår från motoriska nervcentra i storhjärnans bark och vid Cerebral pares blir 
det ”felkopplingar” eller inga kopplingar alls vid dessa impulser mellan hjärna och 
muskler. Beroende på var skadan sitter visar den drabbade olika symtombilder.                                                                                            
(www.vardguiden.se). 
 
Spastisk Cerebral pares är vanligast och innebär en förhöjd muskelspänning i hela 
eller delar av kroppen och ett svårkontrollerat rörelsemönster. Spastisk Cerebral pares 
delas in i tre huvudgrupper: 

- hemiplegi – endast ena halvan av kroppen är drabbad. 
- diplegi – betyder att benen är betydligt mer drabbade än armarna. 
- tetraplegi – benen och armarna är mycket drabbade. 

 
Dyskinesisk Cerebral pares innebär att barnets rörelser är ofrivilliga och felaktiga. 
Musklernas spänning kan inte kontrolleras av barnet. Nyföddhetsreflexer kan finnas 
kvar hos barnet vilket gör det svårt att styra sina rörelser.  
 
Ataktisk Cerebral pares innebär stora problem att koordinera sina rörelser. Dessa barn 
har även dålig balans och mycket slappa muskler. Förutom dessa symtom kan 
Cerebral pares även orsaka syn/hörselnedsättning, talrubbning, epilepsi och 
utvecklingsstörning (http://www.vardguiden.se).   
 
 Behandling 
Det finns ingen behandling som botar en Cerebral pares skada.  Det man försöker är 
att på olika sätt mildra barnets symtom. Genom medicinska och kirurgiska åtgärder 
kan barnets rörelsehinder eller kramper (vid epilepsi) minskas. Den viktigaste 
behandlingen är habilitering som på latin betyder ”att göra sig duglig”. Målsättningen 
är vid habilitering att barnet skall kunna minska effekterna av Cerebral pares skadan, 
genom träning av det dagliga livets funktioner och få en så bra utveckling som 
möjligt. Barnen får hjälp av ett habiliteringsteam där arbetsterapeut, kurator, assistent, 
logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska ingår. Det finns 
behandlingsmetoder som Bobath (vanligast inom svensk barnhabilitering), Vojta och 
Petö metoden. ”Move and Walk” har utvecklats ur Petö metoden. Ytterligare 
information om Cerebral pares skador finns att hämta ifrån neurologiskt 
handikappades riksförbund (http://www.vardguiden.se). 
 
3.2 Verbal och icke-verbal kommunikation 
Orden innehåller verbala budskap, ordet verbal kommer från latin där verbum betyder 
ord, och betyder i detta sammanhang det som har med ord att göra. Icke-verbal 
kommunikation handlar om ordlös kommunikation och det kan man kalla ordens 
klädsel (Nilsson, Waldemarson 1995). Icke- verbal kommunikation är ett 
samlingsbegrepp för alla budskap som inte ryms i ordens ordboksbetydelser. Ibland 
kommer man då in på kroppsspråket, kinetik som kommer ifrån grekiska kinein= att 
röra sig. Kroppsspråket täcker dock inte all ordlös kommunikation. Kroppshållning, 
rörelser och mimik är visserligen grundläggande för icke- verbala uttryck men det 
finns mer. Icke- verbal kommunikation innefattar också andningsrytm, tystnader 
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betoningar och tonlägen, det handlar om rörelsemönster och hur vi rör vid oss själva 
och andra. Hur vi skapar utrymmen och avstånd, det innefattar lukt, smak, färger, 
former samt kroppsliga utsmyckningar såsom kläder frisyrer och sminkning. Vidare 
handlar det också om de budskap vi läser in den yttre miljön, hur ett klassrum är 
möblerat eller hur husen i vår omgivning är utformade. Icke-verbal kommunikation 
påverkas av våra jagbilder, vi kommunicerar främst genom icke-verbalt uttryck när 
det gäller vår person eller identitet. Det speglar vårt inre liv, tankar, känslor och 
upplevelser. Det ger uttryck för stämningar, attityder och värderingar. De är också 
viktiga för att skapa och upprätthålla relationer till andra. Mänsklig kommunikation 
handlar om utbyten av signaler och budskap. Vi använder oss av både verbal och icke-
verbal kommunikation i vår omgivning, till stor del är vi inte ens medvetna om det 
själva (Nilsson, Waldemarson 1995). 

 
3.3 Sociokulturellt perspektiv 
I litteraturen kan man hitta mycket som handlar om gruppsamhörighet och 
kommunikation. Dysthe (2003) skriver i sin bok om att kunskap konstrueras genom 
samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella processer. Hon tar upp att 
interaktion och samarbete är helt avgörande för lärande, inte bara som ett positivt 
element i lärmiljön. Hon beskriver sex olika aspekter av sociokulturellt lärande: 
– Lärande är situerat. Allt som händer är en del av livet, det hör ihop och spelar roll 
för varandra. 
– Lärande är i grunden socialt. Interaktion med andra i lärmiljön är avgörande för vad 
som lärs och hur det lärs. 
– Lärandet är distribuerat. Alla människor har olika kunskaper, därför behövs vi alla 
tillsammans. 
– Lärande medieras. Vi använder olika verktyg för att förstå och handla i omvärlden. 
Exempelvis böcker, film, kommunikation, data. 
– Språket är grundläggande i läroprocesser. Språket är ett redskap för lärande och 
tänkande. Vi kommunicerar med varandra och oss själva. 
– Lärande är deltagande i praxisgemenskap. Vi lär hela tiden och tillsammans med 
andra. 
 
Dessa sex aspekter av lärande, som ingår i ett sociokulturellt synsätt, anger att vi 
behövs alla tillsammans för att lära oss på ett bra sätt. Den sociokulturella teorin 
handlar sålunda om interaktion mellan människor. En annan viktig del är 
kommunikation och språkets betydelse för lärandet. Vad betyder då dessa begrepp? 
 
Interaktion 
Interaktion handlar om samspelet mellan människor. Vi interagerar med människor 
runt om oss hela tiden. Vi måste lära oss hur man fungerar med andra människor, vad 
man får och inte får göra. Människor är sociala varelser som mår bra av att umgås 
med andra människor. Som Dysthe (2003) skriver att vi lär och utvecklas tillsammans 
och därför är interaktionen viktig. 
 
Kommunikation 
Svensson (1998) beskriver hon att kommunikation menas att dela något med någon. 
Det latinska ordet communicare betyder ”göra gemensamt”, en person delger andra 
något och det sker ett ömsesidigt utbyte. Detta kan gälla olika saker såsom tankar, 
information, upplevelser eller känslor. Det finns olika sätt att kommunicera, genom 
dans, språk, bild, musik och andra konstformer. Spädbarn kommunicerar långt innan 
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de kan tala. De pekar, jollrar, skriker och använder minspel. Vygotskij (1978) hävdar 
att det lilla barnets avsikt med kommunikation är att få fysiska, psykiska och sociala 
behov tillfredsställda genom att påverka andra. På så sätt är barnets verbala och icke-
verbala kommunikation i grunden en social relation. Nilsson och Waldemarson 
(1995) definierar kommunikation med att man pratar och agerar i förhållande till 
andra. Kommunikation gör det möjligt för oss att möta andra människor, men även 
oss själva. Vi använder oss av det för att närma oss andra människor och skapa närhet 
och gemenskap, men också för att stöta bort och skaffa avstånd. Biologiskt sett är vi 
människor ganska lik andra däggdjur, men det som skiljer oss mest från djuren, enligt 
Nilsson och Waldemarson, är vår unika förmåga att kommunicera, skapa sociala 
relationer och bygga upp komplicerade samhällen.  
 
Det är lätt att man tänker verbalt, när man tänker språk. Språk är dock så mycket mer. 
Dikten av Loris Malaguzzi som finns i Det gränslösa språkrummet (1998 s.85) 
speglar detta bra. 
 

                               Ett barn har hundra språk 
                               men berövas nittionio. 
                               Skolan och kulturen 
                               skiljer huvudet från kroppen. 
                              De tvingar en att tänka utan kropp 
                              och handla utan huvud. 
                              Leken och arbetet, 
                              verkligheten och fantasin 
                              vetenskapen och fantasteriet 
                              det inre och det yttre 
                              görs till varandras motsatser 

 
Svensson (1998) skriver att språket är ett komplext och dynamiskt system av 
symboler, vilket gör det möjligt att använda det på olika sätt för att kommunicera. När 
man talar om språk så avser man vanligen tal- och skriftspråk men språk är så mycket 
mer. Det finns teckenspråk, piktogram, brailleskrift (punktskrift för synskadade) och 
kroppsspråk för att nämna några. Språket har i huvudsak en social funktion och är 
även en viktig faktor för den kognitiva förmågan eftersom den påverkar vårt tänkande. 
Språket ger oss en möjlighet att koda föremål och företeelser som vidare hjälper oss 
att minnas och uppmärksamma omgivningen. Vi använder oss av språket för att lösa 
problem genom att samtala med andra och oss själva. Dessutom fungerar språket 
gruppsammanhållande, genom språket ingår vi i en eller flera grupper som ytterligare 
avgränsas genom geografiska, socioekonomiska och kulturella skillnader.  
 
Interaktion, språk och kommunikation leder till utveckling och lärande. Vad betyder 
dessa ord och hur hör de ihop? Dysthe (2003) skriver om Vygotskijs tankar kring 
förhållandet mellan utveckling och lärande. Han använder tre huvudpositioner. 
– Utveckling kommer före lärande. Man följer en viss ordning när man lär sig därför 
är det inte nödvändigt att lära barn sådant de inte är mogna för. 
– Lärande är utveckling, som är sammanfallande och simultana processerna. 
– Lärande och utveckling hänger samman och inverkar på varandra. 
– Lärande medför utveckling. Vissa utvecklingsprocesser skulle vara omöjliga utan 
lärande. 
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Vygotskij förklarar dessa förhållanden med att barn har en egen utvecklingszon, med 
andra ord så lär vi oss i en viss ordning. Han menar vidare att denna zon innefattar 
vad barnet klarar av att göra själva utan hjälp. Om man sedan ger barnet hjälp på 
traven av någon som kommit lite längre i sin utvecklingszon så kan detta barn komma 
vidare fortare än på egen hand. Den närmaste utvecklingszonen är den man kan nå 
med lite hjälp. Denna hjälp kan komma både från läraren men också från kamrater. I 
denna zon ligger då funktioner som befinner sig i utveckling. 
 
Fortsättningsvis så menar Vygotskij enligt Dysthe (2003) att den sociala samverkan 
utgör själva utgångspunkten för lärande och utveckling. Han understryker dessutom 
att social samverkan innebär att social aktivitet och kulturella handlingsmönster som 
är historiskt betingade ligger till grund för det individuella medvetandets bildande. 
Vill man förstå de mentala processerna och deras utveckling måste man studera de 
sociokulturella aktiviteter som utveckling kommer från, enligt Vygotskij. 
 
3.4 Olika perspektiv på barns språkutveckling 
Vi kommer att utifrån Arnqvist (1993) att presentera olika perspektiv på barns 
språkutveckling. Dessa perspektiv är fonologi, semantik, grammatik och pragmatik. 
 
Fonologisk utveckling 
Fonologisk utveckling handlar om hur vi förstår eller uppfattar språkljud och hur vi 
lär oss att forma de olika språkljuden. Språkljuden skiljer sig åt i olika språk. Små 
barn har ofta svårt att producera språkljud men har det betydligt lättare med att höra 
skillnader mellan olika språkljud. Uttalsutvecklingen sker i olika perioder och har 
individuella stora skillnader.  Därför kan man inte säga att de olika språkljuden 
kommer i en bestämd ordning för alla barn. Den första perioden infaller under barnets 
första månader. Barnet skriker och ger ifrån sig ljud som föräldrarna efter en viss tid 
kan tolka till olika sinnesstämningar. Därefter kommer jollerperioden. Jollerljuden 
kan beskrivas som ett gurglat ljud som till slut mer och mer liknar stavelser. Under 
denna period växer barnets talorgan till, som svalg och munhåla. Barn som är kring ett 
års ålder brukar i regel kunna säga sina första ord. Under den fortsatta fonologiska 
utvecklingen blir uttalet mer och mer begripligt. När barnet har uppnått fyra års ålder 
kan de oftast hela det svenska fonemsystemet. De ljud som tycks vara svårast att lära 
in är: sch, r och l –ljud. 
 
Semantisk utveckling 
Semantisk utveckling syftar på ordens innebörd och mening. Den semantiska 
utvecklingen utvecklas oerhört mycket i förskoleåldern. Barnet lär sig betydelsen av 
ord och språkliga satser. Ordförrådet ökar och i sex års ålder kan barnet behärska ca 
14 000 ord. Detta ordförråd fördubblas från första skolåret till vuxen ålder. Barn lär 
sig flera ord inom områden som de har erfarenhet ifrån än områden de saknar 
erfarenhet ifrån. De skilda ordförråden påverkas av barns olika uppväxtvillkor, vilket 
både förskola och grundskola måste uppmärksamma. Barn behärskar först ord för 
objekt sedan ord för handling och till slut ord för tillstånd. Senare forskning har visat 
att barn som får hjälp av vuxna i sin utveckling av ordförrådet, exempelvis förklaring 
till orden är positivt, vilket stärker barnens inlärning av nya ord.  
 
 
 



11 

 
 
Grammatisk utveckling 
Den grammatiska utvecklingen kan studeras när barnet säger sina första ord. Arnqvist 
(1993) presenterar en studie gjord av forskaren M Halliday. Han har studerat sitt eget 
barns första ord och kunnat göra en kategorisering av orden i sju olika funktioner: 
 
– Instrumentell funktion. Till denna kategori hör ord och yttranden som kan 
exemplifieras med” ge mig min bil” eller ” jag vill ha den”. 
– Reglerande funktion. Ordet används för att styra ett beteende och kan exemplifieras 
med ” klappa i händerna en gång till”. 
– Interagerande funktion. Yttrandet används för att kommunicera med en annan 
person, för att svara på tilltal. 
– Personlig funktion. Språket används för att ge uttryck för t ex gillande eller andra 
personliga känslor. 
– Imaginativ funktion. Språket används för att skapa fantasi eller för att låtsas. 
– Heuristisk funktion. Barnet använder språket för att utforska omvärlden. 
– Informativ funktion. Språket används för att ge information och upplysningar och 
för att berätta om något.(Arnqvist, 1993, s.54, efter Halliday.) 
 
Enlig Halliday (Arnqvist 1993) utvecklas de första fyra funktionerna fram till 14 
månaders ålder. De imaginativa och heuristiska funktionerna kommer senare i 
språkutvecklingen. Informativ funktion observerade Holliday så sent som 22-23 
månaders ålder. Man kan dela upp barns grammatiska utveckling i ettordssatser som 
innehåller endast ett ord, tvåordssatser är det steg i utvecklingen när barnet kan sätta 
ihop ord till en språklig sats t ex, ”krama mamma”. Från tvåordssatsen utvecklar 
barnet till slut ett mera avancerat tal och kan kombinera ihop tvåordssatser till 
treordssatser t ex, från ”krama mamma” till ” krama min mamma”. I den grammatiska 
utvecklingen har morfemen stor betydelse. Den minsta betydelsebärande enheten i 
språket är morfem. Exempelvis innehåller ordet hund ett morfem, ordet hund-en 
innehåller två morfem. 
 
 
Pragmatisk utveckling 
Pragmatisk utveckling handlar enligt Arnqvist (1993)om hur man använder sitt språk. 
Man studerar hur barn för en dialog och hur de använder sig av mimik och gester. 
Barn lär sig att föra en dialog redan i tvåårsåldern i form av att t ex en förälder ställer 
en fråga till barnet och barnet svarar på frågan. De kan inte tillföra samtalet något 
nytt. Det kan äldre barn göra eftersom deras dialogförmåga utvecklas stadigt under 
förskole- och skolåren. Det är viktigt att barn lär sig hur man sänder tydliga 
meddelanden och vidare även kunna uppfatta ett meddelande. Om barnet inte förstår 
något så måste det fråga för att kunna få sammanhanget förtydligat för sig. För att 
barn skall kunna behärska en klar och tydlig kommunikation till andra så måste de ha 
en utvecklad grammatik och ett stort ordförråd med sig i bagaget. Den sociala 
bakgrunden påverkar också barnets språkutveckling.  
 
3.5 Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) 
Det finns olika kommunikationssätt för barn med svårigheter med språkutvecklingen. 
En vanlig förekommande metod är Tecken som Alternativ Kompletterande 
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Kommunikation (TAKK) (Heister Trygg, 2003). Det är en metod för att samspela och 
lära regler för språk och kommunikation. TAKK utgår från det svenska teckenspråket 
men är inte samma sak. Här används bara nyckelord/betydelsebärande ord och 
tillsammans med tal. Man anpassar tecknen till individen och det ska utvecklas i 
samspel och samtal, inte genom regelrätt träning.  
 
TAKK används, enligt Trygg, främst av hörande barn, ungdomar och vuxna med eller 
utan utvecklingsstörning som inte talar eller har mycket bristfälligt tal. Då tecken 
kräver mindre finmotorik än tal använder man därför flera sinnen när man tecknar. 
Koncentrationen ökas när man blir tvungen att teckna och det är även mer konkret än 
tal. På så sätt tydliggörs språket som man alltid har med sig. Trygg menar vidare att 
tecken fungerar som en brygga mellan talet i omgivningen och det egna 
kroppsspråket. Tecken ger på så sätt barnet redskap att samspela språkligt innan/om 
talet inte kommer. 
 
 
3.6 Konduktiv pedagogik (Move and Walk) 
 

Alla barn utvecklas genom erfarenhet och inlärning. Varje barn har 
utvecklingsmöjligheter oavsett handikapp. Rörelsehindrade barn måste även 
lära sig det som annars utvecklas spontant. (Konduktiv pedagogik, 
www.konduktivpedagogik.se) 
 

Bakgrund 
Den konduktiva pedagogikens grundare är András Petö (1893-1967) från Ungern. 
Han var läkare men arbetade vid sidan om även som bokläggare, skrev artiklar och 
var chefsredaktör för en tidning i några år. Han var 52 år då han 1945 startade den 
verksamhet, konduktiv pedagogik, som skulle bli hans livsverk.  
 
Mål  
Det viktigaste målet i konduktiv pedagogik är att utveckla barnets förmåga och 
motivation för aktivitet och problemlösning. Motorikens utveckling, liksom 
perceptionen ses som grundläggande för hela den övriga utvecklingen, och man 
betonar alltså att rörelseförmåga och upplevelser ömsesidigt påverkar varandra. 
 
Metod 
Metoden som den konduktiva pedagogiken använder är att rörelserna har lekfulla och 
konkreta mål. De uppgifter de funktionshindrade ska utföra är välplanerade och består 
av olika serier av övningar, indelade i mindre sekvenser. Sånger och ramsor används 
för att koppla talet till rörelsen. Instruktörerna (lärarna) försöker förebygga och föregå 
väntade fel och även hjälpa barnet att ta sig igenom kritiska situationer genom att ge 
mycket beröm. Barnet ska hitta balanser genom varierande uppgifter. Det är viktigt att 
känna gruppkänsla i en varm atmosfär där det finns gott samarbete mellan personalen. 
Regelbundenhet av aktiviteter är viktigt och även kontakter med andra grupper. De 
använder sig även av vissa hjälpmedel såsom Petö-stol, sittlådor, ribbstolar och 
cyklar.  

 
Vidare bygger varje undervisnings- och träningstillfälle på ett komplext program 
utifrån synsättet att alla våra handlingar i livet är komplexa. Att förstå betydelsen av 
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komplexiteten och samspelet mellan intellektuella, motoriska, sensoriska och 
kommunikativa handlingar är det övergripande budskapet hos den konduktiva 
pedagogiken och utgör också nyckeln till dess framgång. 
 
Inlärningen 
Inlärningen är, enligt konduktiv pedagogik, en del av ett fullvärdigt liv. Rörelser är 
viktigt för inlärning och tänkande. Genom muskelaktiviteter stimuleras tillväxten av 
hjärnceller och nervförbindelserna i hjärnan ökar. Alla olika färdigheter byggs upp 
genom muskelrörelser. Rörelser gör att vi kan klä tankar och känslor i ord och 
handling. Varje gång vi rör oss sker full aktivering och integrering av hjärnan och 
dörren till inlärning öppnas på ett naturligt sätt. 
 
Det är vad den konduktiva pedagogiken handlar om, att hjälpa det CP-skadade barnet 
att lära sig saker och ting för att kunna leva ett rikt och aktivt liv. Det görs genom att 
uppmuntra och leka på ett sätt som bidrar till att förbättra hållning och 
muskelkontroll. (www.konduktivpedagogik.se) 
 
Hedström (2006) skriver om kognitiv pedagogik som bedrivs i praktiken i en skola, 
Jorielskolan, i Älvsjö i Stockholm.  Hedström beskriver att här ser man 
kommunikation som ett viktigt område. För att eleverna skall kunna utveckla sin 
självständighet så får de genom sitt kroppsspråk, sina gester, sin bildkommunikation 
och med datorns hjälp kunna göra sig förstådda. I elevernas träning strävas det mot 
mål som att kunna gå, sitta, klä på sig och av sig, äta själv, våga uttrycka sin vilja och 
samspela och kommunicera med varandra. På skolan arbetar en konduktor (som har 
övergripande ansvar). Hedström menar att den konduktiva pedagogiken som bedrivs 
här utvecklar elevernas kreativitet, initiativförmåga och ger dem ökad självständighet. 
Han menar vidare att barn med motoriska funktionshinder, som får rätt stöd och hjälp 
kan utvecklas mycket längre än vad man tidigare trott. Hedström lyfter också fram att 
trots de goda resultaten som den konduktiva pedagogiken uppvisat, så har 
specialskolor som denna fått kritik att det går emot den allmänna inkluderingen.  
Kritiken som framförts har sålunda fokuserat på ambitionen att alla elever skall gå i 
samma skola för att lära sig respektera varandras olikheter. Hedström som avvisar 
denna kritik, menar dock att många barn som kommit till Jorielskolan, i sina tidigare 
skolor har varit isolerade och ensamma. 
 
 
3.7 Kommunikation – språkets funktioner 
Arnqvist (1993) skriver att förmedla ett budskap är språkets primära roll. I olika 
situationer som t ex när ett litet barn säger det vill ha mjölk eller bulle när det är 
hungrigt, så använder barnet språket för att förmedla sina behov till omvärlden. 
Människan kan med språkets hjälp skapa meningar, ord och sammanhängande 
meddelanden vilket är en språklig förmåga som djuren saknar. 
                                                
Arnqvist (1993) beskriver en kommunikations modell mellan individer enligt 
följande: Vid kommunikation krävs det att det finns en sändare (talare) och en 
mottagare (lyssnaren) vidare skall sändaren ha ett meddelade som han/hon vill 
överföra till mottagaren. När talaren skall överföra ett meddelande till lyssnaren så 
sker det i form av att tala, skriva, telefonera, eller elektronisk post. När sändaren 
skickar sitt meddelande i en bestämd situation sker en inkodning och när meddelandet 
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når mottagaren sker en avkodning. Det sker oftast en återkoppling från lyssnaren. 
Talaren får svar att mottagaren har uppfattat meddelandet. 
 
Författaren anser att kommunikationen har tre funktioner som är närvarande samtidigt 
vid mänsklig kommunikation. För det första- den information som skall sändas sker 
till en bestämd målgrupp. För det andra -vi avser att förmedla attityder till andra 
människor. För det tredje - det krävs att lyssnaren kan relatera informationen till 
tidigare kunskaper eller vad som sagts i tidigare samtal.(ibid) 
 
3.8  Språkteorier 
Olika teorier kan enligt Arnqvist (1993) beskriva och förklara barnets 
språkutveckling. Han beskriver behavioristisk, naivistisk och kognitiva teorier. 
Språkutveckling kan enligt dessa teorier bero på en yttre påverkan, medfödd förmåga 
att utveckla ett verbalt språk och ömsesidigheten mellan medfödd förmåga och 
stimulerande miljö. 
 
John Watson 
Behaviorismens grundare John Watson ansåg att det som kunde observeras hos en 
individ, individens yttre eller dennes beteende var det som var möjligt att observera. 
Han valde bort inre aspekter som själ och medvetande som inte var direkt 
observerbara. Han hävdade att tänkandet var rörelser i talapparaten. Miljöns betydelse 
var central för all utveckling.  

                
Enligt teorin utvecklas mänskliga beteenden utifrån medfödda reflexer. Sådana 
reflexer kan t ex vara när vi håller för öronen när vi hör kraftiga ljud. Reflexmässigt 
tar vi våra händer och sätter dem för våra öron. Beteendet är påverkat utifrån och 
bestäms av den miljö individen vistas i. Behaviorismens tes är att individen utvecklas 
genom stimuli och respons. När det gäller språktillägnande ger författaren följande 
exempel:  

En mamma och hennes dotter leker med en docka. Mamma pekar på 
dockan och säger ”docka”. Barnet upprepar moderns ord ”docka”, 
varpå modern ger beröm och säger ” Vad duktig du är som säger 
docka”. Föräldern ger positiv förstärkning när barnet uttrycker sig 
språkligt riktigt.(s.26) 

 
Noam Chomsky 
I den naivistiska teorin betonas arvets och mognadens roll för språkinlärning. 
Chomsky menade att den mänskliga hjärnan var konstruerad på det sättet att den inte 
kunde undgå att utveckla ett språk. Han ansåg att endast människan hade kapacitet att 
utveckla tal. Genom talet kunde de då kommunicera med varandra. Vidare så ansåg 
Chomsky att barnet föds med en språklig modul, LAD, ett grammatiskt 
representationssystem. Nedan följer några av de argument som enligt Arnqvist (1993) 
använts för att visa att den språkliga förmågan var medfödd.  
 
– Alla mänskliga kulturer har ett utvecklat språk- inga andra arter har det. Man har 
visserligen försökt att lära apor att tala, men med mycket magra resultat. Bäst 
resultat har man erhållit med apor som fått lära sig teckenspråk. 
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– Alla mänskliga språk har en grammatisk struktur. Det har visat sig att när man 
studerar de s k naturfolken har deras språk en minst lika komplex grammatik som vårt 
eget språk. 
– Språktillägnande tycks ske lättare före puberteten än senare i livet. Detta talar för 
att språktillägnandet har att göra med utvecklingen av hjärnan. Barn som drabbas av 
hjärnskador har en bättre prognos än tonåringar som drabbas av skador. Hos mindre 
barn kan andra delar av hjärnan ta över funktioner hos de skadade områdena. 
– Barn tillägnar sig språket under några få år, utan någon formell undervisning och 
trots att de får höra relativt lite i förhållande till vad de kan prestera.(Arnqvist, 1993, 
s. 27) 
 
Jean Piaget 
Den kognitiva teorin, enligt Jean Piaget, betonar ömsesidigheten mellan medfödd 
förmåga och stimulerande miljö (Arnqvist, 1993). Enligt Jean Piaget så är språket ett 
teckensystem som utvecklas i sociala sammanhang. Människan stävar efter att 
anpassa sig till sin omgivning. Denna adaptionsprocess ingår i teorin. Två viktiga 
komponenter, assimilation och ackommodation förklaras på följande sätt: 
Assimilation innebär att människan anpassar omgivningen till sig själv, en inåtgående 
process. Ett exempel på detta är barns lek. Barn uppfattar världen på ett annat sätt än 
vi vuxna gör och de påverkas bara av det sammanhang som de kan uppfatta. I leken 
förvandlas t ex en sked till en bil eller en kvast till ett flygplan. Ackommodation 
innebär att individen anpassar sig själv till omgivningen, och detta ses som en 
utåtgående process. Ett exempel är när barn imiterar andra vuxna i sina rollekar. De 
måste då förändra sig själva för att kunna inta en ”mamma eller papparoll”.  
 
Piaget ansåg att det nyfödda barnets kunskaper utgick ifrån de aktiviteter barnet 
utförde. Barnet måste först kunna skilja den egna kroppen från omgivningen innan de 
kan skilja på olika föremål. De tankar Piaget hade kring barnets språk handlade till 
stor del om hur barnet blir mer och mer socialt. När barnet kommer till den 
preoperationella stadiet sker stor utveckling av språket. Enligt Piaget kan språket 
delas in i ett egocentriskt språk och ett socialiserat språk. Det egocentriska språket 
delas in i tre kategorier:  
 
Upprepning. Barnets tidigare språk med joller utvecklas nu genom att barnet upprepar 
stavelser och ord. När ett barn har lärt sig säga ett nytt ord t ex lastbil, så upprepar 
barnet ordet gång på gång när han eller hon senare på dagen leker med en lastbil. 
Orden som barnen upprepar behöver inte betyda något speciellt eller höras av någon 
annan. 
 
Monolog. Barnets ord och handling sammanfaller. I monologen talar barnet med sig 
själv. När barnet leker t ex ”busschaufför” så beskriver det samtidigt med ord vad som 
sker i leken. Nu kommer en snabb bil och kör om, nu måste jag köra fortare….” 
 
Kollektiv monolog. Denna monolog beskriver samtal där flera barn talar samtidigt, 
parallellt med varandra. Detta språk präglas av barnets egocentrism. Det saknar 
kommunikativ och social funktion, vilket utvecklas i ett senare stadie (Arnqvist, 
1993). 
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Det socialiserade språket delas vidare, enligt Arnqvist, (1993), in i fem olika 
kategorier: 
 
Adapterad information. Här sker tankar, samtal och diskussioner mellan två personer. 
Barnen kan ge information till varandra när de t ex spelar ett spel och tanken är att de 
skall kunna utbyta information mellan varandra. 
 
Kritik. Barnet ger kritik till ett annat barn vars avseende är att påverka den andres 
beteende. T ex när två barn spelar ett spel och den ene tillrättavisar den andre genom 
att påpeka spelets rätta regler. 
 
Befallning, böner och hotelser. Genom befallningar, böner och till viss del även 
hotelser avser man att få en person att utföra vissa handlingar. 
 
Frågor och svar. Här sker frågor och svar som barnet får och ger.  
 
Lev Vygotskij 
Lev Vygotskijs teori betonar enligt Arnqvist (1993) ömsesidigheten mellan medfödd 
förmåga och stimulerande miljö. Människan skall förstås som en del av sin kulturella 
och historiska omgivning. Han anser att viktiga funktioner hos individen är relationen 
mellan språk och handling. De handlingar vi människor utför är tillägnande oss 
genom vårt kulturarv som vi föds in i. Vygotskij hävdade alltså att det inte finns 
belägg för att våra kunskaper är medfödda. Språket har enligt Vygotskij stor betydelse 
för hur det mänskliga tänkandet utvecklas. När barn utvecklar sitt språk så anser han 
att yttre socialt tal övergår till inre tal (tänkande). Språket utvecklas för att vi 
människor skall kunna kommunicera med varandra. Vidare så anser han att språket är 
socialt och kommunikativt. Små barn skriker när de vill meddela sig med sin 
omgivning om det är trött, hungrigt eller blöt i blöjan. Det egocentriska språket 
utvecklas i förskoleåldern utifrån att yttre tal övergår till inre tal. T ex när 
förskolebarn lär sig att räkna. De börjar med att räkna högt så att de kan förstå sig 
själva. Senare klarar barnet av att räkna tyst för sig själv 
 
3.9 Styrdokumenten 
I läroplanen, lärarens handbok, skollag, läroplaner, yrkesetiska principer (2002) finns 
skrivet om hur vi ska behandla och verka för att alla barn ska få en bra skolgång. 
Under grundläggande värden finns att läsa: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 
förmedla.(s.9) 

 
 
 
Under likvärdig utbildning står att: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. En 
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma 
sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet. 



17 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. "Därför kan skolundervisningen 
aldrig utformas lika för alla.(s.10) 

 
 
 
Vidare kan man läsa under skolans mål att sträva mot att: 
 

Varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära och att de utvecklar ett rikt och 
nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk. (s.15) 
 

I Skolverkets skrivelse om skollag och författningar 2005 under rubriken barn och 
elever i behov av särskilt stöd finns att läsa: 
 

Verksamheten i barnomsorg och skola kan aldrig utformas lika för alla barn. 
De som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd för sin utveckling 
skall få detta. Stödet skall utformas med hänsyn till barnets egna behov och 
förutsättningar. Barn i behov av särskilt stöd har rätt att få plats i förskola 
eller fritidshem. Skolan har också ett särskilt ansvar för dessa barn. Stödet 
skall i första hand ges inom den grupp eller klass som barnet tillhör. 
(www.skolverket.se/sb/d/472/a/1042 ) 

 
Enligt grundskoleförordningen gäller följande: Om det finns skäl får läraren 
vid betygssättningen bortse från enstaka mål som eleven skall ha uppnått i 
slutet av det nionde skolåret. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller 
andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och 
som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål 
(Grundskoleförordningen, 7kap. 8§). 
 
 

4. Metod 
 
Vi har valt att göra en mindre fallstudie för att få en helhetsbild omkring en elevs 
skolsituation med diagnosen Cerebral pares. Hennes kommunikation med sin 
omgivning har varit fokus i vår undersökning. 
 
4.1 Fallstudier 
Med en fallstudie menar Johansson och Svedner att När målet är att gå på djupet med 
att undersöka ett enda eller ett fåtal fall, brukar man tala om fallstudie. 
                                                                                   ( Johansson, Svedner 2004 s.44) 
 
Merriams (1994) beskrivning av en fallstudie är en undersökning av en specifik 
situation, exempelvis av en person. Vidare beskriver hon också att om man vill 
studera ett ”fall” på djupet, t ex inkludering av handikappade elever i vanliga klasser 
så ska man välja ut en viss elev, en viss klass eller en viss skola som är av särskilt 
intresse.  En fallstudie skiljer sig, vidare enligt Merriams från annan vetenskaplig 
kunskap, då de är mer konkreta genom att de är levande och kontextuella. Forskarens 
egna tolkningar gör fallstudien mer utvecklande när ny information i ”fallet” läggs till 
äldre information. 
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Vår undersökning är gjord på en skola i en kommun i norra Sverige. I fallstudien 
undersöks hur kommunikationen fungerar socialt för en flicka som är 9 år med 
diagnosen Cerebral pares. För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av både 
kvalitativa observationer i det funktionshindrade barnets klass och under olika 
aktiviteter, och intervjuer med föräldrar, personal och andra barn. Utifrån denna 
mångfacetterade information är vårt syfte att i denna undersökning söka förstå elevens 
förkunskaper samt lärarens syn på målsättningar och planering.  
 
Både intervjusamtal och observationer hade vi bokat in i förväg via telefonkontakt. 
Observationerna utav flickan är gjorda under en dag i skolarbetet. Klassen vi utför vår 
undersökning i består av 21 elever och är en blandklass av årskurs 2 och 3. Vi 
kommer att kalla flickan Stina under vår resterande del av studien. För att vi skulle få 
ett bra underlag till våra intervjufrågor började vi med observationer i den verksamhet 
som Stina var delaktig i. Detta förfaringssätt har stöd hos Johansson och Svedner som 
skriver följande:  
 

En bra metod för att skaffa ett underlag för sin intervju är att inleda  
med att observera det man undersöker och sedan göra intervju 
utifrån vad observationen visat.     

(Johansson, Svedner 2004 s.27). 
 
Observationerna pågick under en hel skoldag, den 24 oktober 2006, då vi följde Stinas 
olika rutiner. Därefter följde intervjuerna, som genomfördes den 8-9 november 2006 
och som var och en pågick mellan 15-60 minuter. 
 
 
4.2 Urval 
Vi har valt undersöka flickans situation för att en av oss kände till henne och hade 
uppfattningen att hon var väl inkluderad. Personerna som vi har intervjuat har vi valt 
därför att de alla har olika erfarenheter om Stinas funktionshinder och på vilket sätt 
hon kommunicerar med sin omgivning. De tio intervjuade består av flickans mamma, 
en pedagog ifrån Stinas förskoletid, lärare som hon har haft ifrån förskoleklass till 
nuvarande tredje klass, specialpedagog, nuvarande assistent, rektor, två elever i 
klassen och en habiliterings pedagog. 
 
Enligt Merriam (1994) är valet av en kvalitativ fallundersökning eller annat 
forskningssätt beroende av vad forskaren vill få fram genom sin forskning och vilka 
frågor eller svar forskaren sökte. Det föll sig naturligt att den av oss som bor i den 
kommun där vi utfört vår undersökning tog kontakt och bokade intervju tider med de 
personer som intervjuades. De intervjuade visste vad vårt syfte med undersökningen 
var, och hur vi skulle gå tillväga genom att observera och intervjua med bandspelare 
och löpande protokoll. Eftersom flickans föräldrar, assistent och lärare godkände vårt 
tillvägagångssätt hade vi deras tillstånd att fullfölja vår undersökning. Intervjun med 
habiliteringspedagogen gjordes via telefonkontakt. Den intervjuade fick då veta 
undersökningens innebörd och syfte. De två elever som intervjuades valde assistenten 
ut och en av oss kontaktade deras föräldrar för att få tillstånd till att intervjua dem. På 
dessa sätt menar vi oss ha följt god forskningsetik i enlighet med Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer (2006). 
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4.3 Observationer och intervjuer 
Rektor, lärare, assistent, övriga pedagoger, elever och föräldrar blev införstådda med 
att allt insamlat material skulle vara helt konfidentiellt. Vi valde observation som en 
av metoderna i fallstudien för att få en inblick i verksamheten och själva se 
verkligheten. Merriam (1994) skriver att en deltagande observation sker på plats och 
är en direkt erfarenhet. Observatören kan utnyttja sin erfarenhet när det gäller att tolka 
det som observeras i jämförelse med intervjupersoner som utgår från minnesbilder. 
 
Innan vi påbörjade våra observationer presenterade vi oss för eleverna i klassen och 
berättade att vi var lärarstuderande och skrev ett arbete som de alla var delaktiga i. Vi 
förklarade att vi skulle följa Stina och hennes assistents arbete extra mycket under 
denna dag. Därefter fortsatte läraren sin lektion och vi började med våra observationer 
genom löpande protokoll. Vi valde att observera specifika frågeställningar genom 
löpande protokoll: Hur fungerar kommunikationen mellan Stina och hennes lärare, 
assistent och eleverna? Vårt mål var att observera hur Stina med sitt funktionshinder 
Cerebral pares som bl.a. innebär att hon är rullstolsburen och saknar ett verbalt språk 
kunde fungera så bra. 
 
När eleverna satt i helklass placerade vi oss vid ett bord i närheten av Stina så att vi 
skulle kunna se och uppfatta så mycket som möjligt av Stina och assistentens 
kommunikation. Vi kunde även följa lärarens och Stinas kommunikation mellan 
varandra utifrån den valda platsen. När det var rast så följde vi med assistenten ut för 
att kunna observera kommunikationen mellan eleverna och Stina. Vi placerade oss en 
bit ifrån eleverna så att de skulle kunna umgås på ett naturligt sätt utan att bli störda 
utav oss vuxna. 
 
4.4 Intervjuer 
Under intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide med intervjufrågor (se 
bilaga1). Vid intervjutillfällena gav vi god information om vårt ämne och vår 
observation d.v.s. vad vi hade observerat. Vi använde en kassettbandspelare och 
spelade in de intervjuades svar, förutom intervjun med habiliteringspedagogen som 
skedde via telefonkontakt. 
 
4.5 Databearbetning och tillförlitlighet 
När vi bearbetade observationen skrev vi ned det vi antecknat utifrån det löpande 
protokollet till en löpande text. Vi valde ut att skriva om de sekvenser som hade med 
vårt arbeta att göra. Observationerna gjorde vi tillsammans, vi skrev båda ner i 
löpande text för att sedan kunna sammanföra våra olika observationer. Det fungerar 
bättre med fyra ögon än två när man ska hinna se allt som händer. Sedan fokuserar 
man kanske på lite olika saker och ser det på olika sätt. Därför är det bra att vara två. 
Vi spelade in intervjuerna på kassettband, detta för att det skulle vara möjligt att sedan 
skriva ner svaren så korrekt som möjligt. Om man skriver under tiden som man 
intervjuar är det lättare att missa något. Vi gjorde också intervjuerna tillsammans, alla 
utom telefonintervjun. När vi sedan skulle skriva ner intervjuerna så valde vi att 
sammanfatta dem i egna ord, detta för att det blir trevligare att läsa. Efter 
sammanställningen av intervjuerna kontaktade vi de intervjuade och bad dem 
kommentera att de sammanfattande anteckningarna överrenstämde med deras egen 
version.  
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För att få så god tillförlitlighet som möjligt har vi strävat efter att få olika perspektiv 
på Stina genom att använda olika metoder såsom intervjuer och observationer. Vi har 
kompletterat detta med tio intervjuer där alla parter har gett sin bild omkring Stinas 
funktionshinder. (I vår studie har vi valt att skriva Stina istället för flickans namn). De 
intervjuade har god kännedom om Stinas kommunikativa förmåga och hennes 
funktionshinder. Genom detta arbete så har vi försökt att fånga ett helhetsperspektiv 
omkring Stinas specifika situation.                                    

 
Merriam (1994) menar att det är svårt att mäta och observera en händelse utan att 
förändra den. Eftersom vi har studerat våra frågeställningar ur många perspektiv så 
anser vi själva att vi har en relativt hög tillförlitlighet i denna enskilda fallstudie. Ett 
bra verktyg som vi har använt oss av är kassettbandspelaren, eftersom man kan spola 
tillbaka bandet och lyssna på intervjusvaren flera gånger. Då kan man vara säker på 
att det som sagts finns tillgängligt för analys. 

 

5. Resultat 
I resultatet presenterar vi de observationer och intervjuer vi utfört. Vi har valt att lägga 
fram vårt resultat i löpande text. Vi börjar med observationerna eftersom vi utförde 
dem först för att få ett bra underlag till våra intervjufrågor.  
  
 
5.1 Observationer i olika miljöer och med olika aktiviteter 
 
Lässtund och aktivitet med frågekort 
Hela klassen som består av en åldersblandad klass i åren 2-3 är samlad och sitter vid 
sina bänkar. Stina, som är rullstolsburen, sitter längst fram i klassrummet och bredvid 
henne sitter assistenten. Läraren börjar dagens lektion med att läsa ur en bok. Efter 
detta har eleverna fri läsning. Två elever får gå ut i korridoren och läsa. Stina och 
hennes assistent går också ut i korridoren och sätter sig vid ett bord för att träna 
läsning. Vi följer med och sitter vid samma bord. Assistenten har valt boken om 
Trulle som är en rimbok. Stina verkar tycka om denna bok. Det ser vi i hennes 
ansiktsuttryck som visar ett glatt leende. Assistenten och Stina ljudar och läser ord 
och meningar. Det är svårt för Stina att få fram ljud men vi hör att hon läser korta ord 
som t ex, han och rim. Vi kan höra Stina härma sin assistent.  

 
Efter denna lässtund så gick vi alla tillbaka in i klassrummet. Två flickor i klassen 
kommer fram till Stina och hjälper till att rulla in rullstolen i klassrummet. De pratar 
och skrattar med Stina. När läraren pratar med Stina går han fram till henne och ställer 
sig mittemot henne så att de kan få nära ögonkontakt. 
 
Nästa lektion tar läraren fram frågekort som innehåller olika frågor. Alla elever får 
svara på en fråga. Läraren frågar Stina: Kan du rulla på tummarna? Han ger henne 
god tid till att visa hur man skall göra. Stina ser nöjd och glad ut när hon svarar på 
frågan. 
 
Rast 
En flicka i klassen hjälper assistenten att ta på Stina kläderna. Fyra flickor tar med 
Stina ut på rast och de leker alla fyra tillsammans i en snöhög. De har byggt en koja 
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och leker familj. Stina får hjälp med att hämta snö och lagar sedan mat. 
Kommunikationsboken hänger i ett snöre på Stinas stol och vi kan se att barnen tar 
fram boken när de skall kommunicera med Stina. Leken fortsätter hela rasten. När 
rasten är slut tar de med Stina in och assistenten klär av henne. 
 
Helklasslektion i bild 
Eleverna skall måla talgoxar och domherrar. Alla eleverna tar fram målarfärger och 
sätter igång med sitt målande. Stinas assistent pratar hela tiden med henne och ger 
ytterligare instruktioner om vad som skall göras. Assistenten plockar fram vatten, 
penslar och målarfärg till Stina. Tillsammans så hjälps de åt att måla fågeln. Det är 
svårt för Stina att själv hålla i penseln och måla eftersom hennes rörelser är ryckiga. 
Under lektionens gång så kommer det fram barn och pratar med Stina om hennes bild. 
Läraren kommer fram till Stina och sätter sig ned bredvid henne. Han tar fram en 
pappersrulle och tillsammans hjälps de åt med att dra papperet i bitar. När de är klara 
fortsätter läraren att hjälpa andra elever. Stina vill säga något till sin assistent. Boken 
kommer fram och hon pekar och assistenten säger högt vad bilden visar. Vi kan se att 
de båda förstår varandra väldigt bra genom gester, ord och tecken. 
 
Lunch 
När det är lunch så går Stina och hennes assistent före de andra eleverna till matsalen, 
som ligger i samma byggnad. Vi följer med och äter tillsammans med Stina och 
assistenten. Efter en stund kommer de övriga eleverna. Vi ser att Stina blir glad när 
det kommer fler barn in i matsalen. Hon visar det genom att vifta glatt med sina armar 
och samtidigt ser vi ett leende på hennes läppar. När Stina har ätit klart så klär 
assistenten på henne och de barn som var med henne på förmiddags rasten tar även 
denna rast ut Stina för att leka med henne 
 
Grupplektion i bild 
Denna lektion förflyttar vi oss en trappa upp. Stina, assistenten och två elever tar 
hissen upp. Eleverna, som nu endast består av årskurs 3 (10 elever), skall ha bild 
tillsammans med en annan lärare. Läraren hälsar alla välkomna och uppmärksammar 
Stina extra mycket eftersom hon har varit i Göteborg i 2 veckor. Hon berättar att de 
har tillverkat luftballonger när Stina var borta. Idag skall de fortsätta med dessa 
ballonger men först ska de rita en vinterteckning. Assistenten hjälper Stina med den 
teckningen. Stina ser nöjd ut där hon sitter tillsammans med de andra eleverna. Det är 
väldigt svårt för Stina att utföra vissa rörelser vilket gör att hennes assistent hjälper 
henne till en färdig produkt. Stina kommunicerar med sin assistent genom enkla 
tecken, som de båda tycks förstå, för att komma vidare i arbetet. De övriga eleverna 
målar och tecknar intensivt. Ingen av dem pratar med Stina under detta bildpass. 
 
Helklasslektion i datorkunskap  
Assistenten berättar att datorn är ett viktigt läro- och kommunikationsmedel för Stina, 
som denna lektion skall arbeta med datorn. Stina är ivrig och vill visa oss vad hon kan 
göra på datorn. Assistenten berättar att Stina har skrivit egna sagor. Hennes dator har 
talsyntes, vilket innebär att den kan tala. Vi får se då Stina arbetar med ett 
matteprogram som hennes assistent har gjort efter Stinas utvecklingsnivå. Hennes 
assistent sitter hela tiden bredvid Stina och hjälper henne räkna rätt genom att bl.a. 
använda kulor som hjälp. När Stina kan svaret trycker hon på rätt siffra och hon får 
bekräftelse ifrån datorrösten vilken siffra hon har tryckt på och om det är rätt eller fel 
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svar. Assistenten berättar att eleverna i klassen turas om att sitta och arbeta 
tillsammans med Stina vid hennes dator. 
  
5.2 Intervjuer 
Intervjufrågorna rör områden som vilka metoder som används i skolan. Vi frågar 
också om informanterna ser fördelar och nackdelar med att Stina går i ”vanlig” klass. 
För att skilja på förskollärarna och lärarna så kallar vi dem förskollärare 1, 
förskollärare 2, lärare 1 och lärare 2.  
 
Intervju med förskollärare 1  
Vi började med att intervjua förskolläraren på förskolan, där Stina gick från det att 
hon var cirka två år till det att hon blev sex år. Kommunikationen med Stina skedde 
då oftast, enligt förskolläraren, genom att de frågade Stina ”ja” och ”nej” frågor. 
Hennes tecken för ”ja” tecknades genom att hon sträckte upp handen, och ”nej” 
genom att hon skakade på handen framför bröstet. Hon hade en personlig assistent 
som var hennes händer och fötter och Stina var därför med på allt som de andra 
barnen gjorde. De arbetade inte på något speciellt sätt med hennes kommunikation 
eftersom de tyckte att det fungerade bra, personalen runt henne förstod henne bra och 
personliga assistenten förstod henne bäst och kunde i värsta fall tolka om det var 
något som var oklart. De arbetade inte heller på något speciellt sätt med att få in Stina 
i gruppen därför att det aldrig var ett problem. Hon var direkt en i gruppen och det var 
aldrig någon som var med henne för att vara snäll utan hon lekte på samma villkor 
som andra. Det tror förskolläraren beror både på personalens förhållningssätt, där de 
menar att Stinas personliga assistent inte skulle vara hennes lekkamrat eller fröken 
utan hon skulle hjälpa Stina att vara med på allt de gjorde. Förskolläraren tror också 
att det har att göra med Stinas positiva syn på livet och hennes kämparglädje. 
 
Intervju med förälder 
Föräldern vi intervjuade var Stinas mamma. Hon berättade att de inte fått någon riktig 
diagnos på Stina. Hon har en dyskinetisk Cerebral pares-skada, undergruppen atetos 
med tonus växling. Detta är vad de fått reda på här i Sverige. Stina är nämligen 
adopterad och därför vet inte föräldrarna någonting om hennes första tid i livet eller 
om orsaken till de funktionshinder hon har. De vet inte om hennes brist på tal har med 
Cerebral pares skadan att göra eller ej. Hon hade undersökts två gånger sedan hon 
kom till Sverige men ingen hade sett några tecken på att det var något fel. 
Utredningen av Stina började först vid 6 månaders ålder, då föräldrarna krävde att 
något måste göras. Hon var som en ”hösäck” och använde inte armarna, hon sa 
ingenting, jollrade inte utan det enda ljud som kom var skratt och skrik.  
 
Mamman berättar att Stina även som liten alltid varit en glad och positiv tjej.  
Hon berättar vidare att Stina vid ca två års ålder började på förskolan och det 
fungerade bra. Hon fick en personlig assistent och var som vem som helst i gruppen.  
 
När hon senare skulle börja förskoleklass så tvekade mamman aldrig på att Stina 
skulle börja i ”vanlig” klass. Hon säger att- för Stina så fanns det inget annat, inte 
med den person hon är. Det föll sig bara helt naturligt för Stina skulle inte passa in på 
en särskola eftersom hon inte är förståndshandikappad. Det var heller aldrig någon 
runt omkring som ifrågasatt det, utan det var självklart att hon skulle följa sina 
kamrater till skolan. Vid denna tidpunkt började elevassistenten arbeta med Stina och 
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mamman säger att hon fixar allt, bättre assistent finns inte. Är det något problem så 
kommer hon genast på lösningar som passar bra för Stina. Det enda hon nämner i 
frågan om en alternativ skola är att om de flyttat till en större stad så kanske de hade 
sökt för Stina på en specialskola men inte en särskola, eftersom Stina är 
normalbegåvad. Hon tycker inte att det är så märkvärdigt att Stina går i en ”vanlig” 
skola. – Hon är integrerad, och det kanske tar längre tid för henne att lära sig vissa 
saker, men då får det väl göra det.  
 
Mamman tycker att samarbetet med skolan fungerar bra. När hon frågar Stina om hur 
hennes skoldag har varit så har hon alltid haft roligt, och det tycker hon är ett bevis på 
att allt fungerar bra. Läraren i klassen är ny så än så länge har hon inte hunnit lära 
känna honom så bra. Elevassistenten är alltid anträffbar via telefonkontakt eller i 
skolan ifall några problem uppstår. 
 
När det gäller kamrater så tycker mamman inte att det är ett problem, hon har 
kamrater hemma hos sig ibland och dom sover också över ibland. Däremot är Stina 
ofta trött efter skolan så hon orkar inte alltid med kamrater utan vill vara själv. Det 
hon tycker är tråkigt är att Stina inte kan åka hem till andra och leka, det är aldrig 
någon som bjuder hem henne på fritiden. Sedan påpekar hon att det nog inte skulle 
vara så roligt att ha mamma med sig till kompisarna. Det är lite svårt med kamrater 
på det sättet att det måste skjutsas och jag måste följa med, det blir svårare att få ihop 
så det passar. Hon tycker därför att det inte blir så ofta som det borde. Hon säger att 
man får väl se hur det blir i framtiden, hon ser att kamraterna ibland tycker att det är 
jobbigt att kommunicera genom boken och när de springer omkring så hinner inte 
Stina med. 
 
Fortsättningsvis så berättar Stinas mamma att familjens kommunikation med Stina 
fungerar genom kommunikationsboken och orden ja och nej som Stina kan uttrycka i 
ord och gester. De försökte använda tecken från början men det fungerade inte med 
hennes okontrollerade rörelser. Hon berättar att Stina har kvar sina spädbarnsreflexer 
och därför har svårt med att greppa och kontrollera fingrarna.  
 
Intervju med elevassistent 
Elevassistenten, som är en kvinna, har arbetat med Stina i snart 3 1/2 år. Hon började 
när Stina bara gått i förskoleklass i några veckor. Det blev hastigt och lustig hon 
började som hennes elevassistent. Hon blev till en början bara anställd för en dag som 
sedan utvecklades till ett permanent arbete. Elevassistenten har därför i efterhand läst 
det hon har kommit över om Cerebral pares, hon fick tidigt följa med på träff för 
Move and Walk och på så sätt lära sig om detta funktionshinder. Hon menar att 
metoden Move and Walk alltid försöker hitta sätt för den drabbade att utvecklas på. 
 
När informanten började som elevassistent kunde inte Stina lika mycket som idag, 
menar hon, och redogör för att Stina inte kunde inte sitta själv på golvet, inte stå ens 
med stöd. Hon kunde bara svara på ja och nej frågor samt uttrycka sig genom några få 
tecken. Inte heller kunde hon äta själv och förstod ej bokstäver och siffror. Nu kan 
Stina säga några ord hjälpligt, sitter utan stöd på golvet, står med rullator och kan 
både bokstäver och siffror.  
 
Elevassistenten berättar vidare att Stina är inskriven i grundskolan och inte i 
särskolan. Hon har ett åtgärdsprogram i framför allt svenska och matematik. Hon har 
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också inskrivet i sitt åtgärdsprogram att hon ska få fysisk träning på skolan. Eftersom 
allt fungerar så bra nu så har de inte funderat över hur det blir i senare årskurser då 
hon kommer att få betyg enligt de uppnåendemål som gäller. De tar tiden som den 
kommer och får se hur hennes utveckling blir i framtiden.  
 
Elevassistenten berättar om en kommunikationsbok som hon tillverkat till Stina. 
Boken är uppdelad i olika områden och innehåller: 

• Vem är jag- foto på Stinas anhöriga bl.a. mamma, pappa, syskon, mormor och 
morfar.  

• Platser- t ex sy/trä slöjden, hiss, klassrummet, skolan, biblioteket och 
badhuset. 

• Saker och personer- mössa, blommor, tant, vuxen och barn. 
• Göra- fika, bada och fiska. 
• Jag tycker, hur jag är- jag önskar, blöt, nyfiken, kär och rädd. 
• Dagar och tid- måndag-söndag, årstider och traditioner. 
• Mat- korv, fika, middag, te, frukost, glass och salt. 
• Frågor- vad ska vi göra?, vad heter du?, var bor du?, hjälp mig! 
• F-1:an- foto på alla barnen. 
• 2-3:an- foto på alla barnen. 
• 4-5:an- foto på alla barnen. 
• Personal- foto på all personal. 
• A,B,C- alfabetet. 
• 1,2,3- siffrorna 0-9 (- och +). 
• Färger- t ex gul, röd, svart mm. 
• Sjukdom- förkyld, kräkas, sår, ont, plåster, blåmärke, ont i halsen. 

 
Assistenten beskriver hur att Stina använder denna bok i sin kommunikation med 
både lärare och elever. Stina visar ett tecken för ordet ”bok” och då tar assistenten 
fram boken. Stina pekade på olika ord och bilder som till slut visar på det hon vill 
säga.  
 
På frågan om de arbetar efter någon speciell metod svarar hon att de har regelbunden 
kontakt med personer som arbetar efter Move and Walk metoden. Elevassistenten 
säger dock att- det är ett sätt att leva inte ett sätt att träna. Den metoden innehåller 
mycket motorisk träning, men även verbal träning. I övrigt så försöker de skriva 
mycket. Stina skriver på en dator som säger högt vad hon skrivit. Elevassistenten 
tycker att skrivandet är väldigt viktigt eftersom det är hennes framtida 
kommunikation. Det är i dagsläget svårt ibland för Stina att berätta saker hon varit 
med om eftersom hon inte kan skriva ner dem. Vi fick ett exempel som att Stina på 
morgonen vill berätta vad hon sett på tv kvällen innan. Det skulle vara så mycket 
lättare om hon då kunde bokstavera orden. Idag skriver hon mest av redan färdig text 
som elevassistenten har skrivit ner. Hon tror att Stina kommer att lära sig att skriva 
själv, hon är redan nu en bit på väg. En viktig del i skolan är ju att läsa, och här tror 
elevassistenten att Stina kan mer än någon kan ta reda på. Det går ju inte lägga fram 
en bok till henne och låta henne läsa, säger hon, och menar att det är jättesvårt att testa 
hur mycket Stina verkligen kan.  
 
Skolarbetet i övrigt går ut på att hitta vägar och hjälpmedel som hjälper Stina i hennes 
utveckling. De prövar sig fram genom att låta henne vara med på det mesta och utgår 
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vidare ifrån det. Elevassistenten säger att det ibland är väldigt hög ljudnivå i klassen 
vilket påverkar Stinas kunskapsinhämtning men istället så ger det henne stora sociala 
vinningar.  
 
De sociala bitarna tycker elevassistenten är oerhört viktig för Stina. Det är viktigt att 
få känna sig delaktig och en del av gruppen. De försöker lägga in de mesta arbeten 
som de gör på datorn. Eftersom Stina har sina okontrollerade rörelser så är det svårt 
att arbeta med konkreta saker. Kort på bordet skulle till exempel flyga all världens 
väg. Hon har ju också svårt att greppa så skriva för hand är inte ett alternativ. Hon 
använder sig av samma böcker som de andra barnen men hon skriver all text och tar 
alla bilder från datorn och sedan skriver de ut det och klistrar in i boken. Hon har två 
program på datorn som är ett speciellt läromedel men i övrigt så har elevassistenten 
själv komponerat ihop hennes dataprogram till skolarbetet. Programmet för svenskan 
heter Ed Word och är ett färdigt program. I matematik har elevassistenten med hjälp 
av ett program som heter Multimedia Lab gjort Stinas matematik. Hon använder 
också ett program som kommer från specialpedagogiska institutionen som heter 
Sedlar och mynt. Hon säger att eftersom Stinas funktionshinder inte är ett som många 
barn har, utan är ovanligt så är det svårt att hitta färdigt material att använda sig av. 
Den hjälp hon har är att hon har kontakt med specialpedagogiska institutet där det 
finns en del material men det måste ända göras om för att passa Stinas nivå. Ett tips 
därifrån är att det är bra för Stina att skriva av text och på så vis lära sig ordbilder 
eftersom hon inte kan ljuda. Det är troligtvis det bästa sättet för henne att lära sig läsa 
och skriva.  
 
Samarbetet med läraren anser elevassistenten vara viktigt. Hon vill gärna veta i förväg 
vad klassen ska göra så att hon hinner förbereda för Stina. Läraren planerar för arbetet 
i klassen och sedan bryter elevassistenten ner det på en nivå som fungerar för Stina. 
Vidare så berättar hon att samarbetet med föräldrarna bara sker igenom 
telefonkontakt. De pratas vid om det är något speciellt annars fungerar den kontakten 
som med vilka andra föräldrar som helst. Då de träffas kombinerar de ihop både 
utvecklingssamtalet och åtgärdsprogrammötet.  
 
De fördelar elevassistenten ser av att Stina går i ”vanlig” klass tycker hon är att Stina 
får umgås med likasinnade barn. De är på samma nivå mentalt trots att hennes 
handikapp innebär att hon sitter i rullstol och inte kan prata. Även om det ibland är ett 
hinder så tycker hon att Stina oftast behärskar dessa på ett bra sätt. Hon tror att Stinas 
personlighet spelar en stor roll i hur hon är inkluderad i klassen. Stina är framåt och 
hon vill så mycket. Sedan tycker hon att de andra barnen inte ser henne som ett 
handikappat barn utan som en individ, och det tror hon är viktigt. Hon tror att Stina 
mår bra av att vara med barn som är på samma nivå som henne och hon tror inte att 
hon skulle ha haft det lika bra på exempelvis särskolan för där är de flesta barnen 
förståndshandikappade och det är inte hon. Hon har också varit tvungen att göra sig 
förstådd på ett tydligt sätt vilket innebär att hennes kommunikation har förbättrats 
betydligt.  
 
Nackdelar med att Stina går i ”vanlig” klass är att tempot är högt och hon hinner inte 
alltid med. Som en sådan enkel sak som att ställa sig i kö då hamnar hon alltid sist. 
Det är även svårt att delta i idrotten med de övriga klasskamraterna. Hon vill gärna 
utföra samma övningar som de andra barnen vilket inte alltid är möjligt. 
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När det planeras för grupparbeten i klassen så tänker elevassistenten inte främst på att 
Stina ska lära sig en massa rent kunskapsmässigt, utan att de sociala erfarenheterna är 
viktigast. I detta läge backar gärna elevassistenten och klasskamraterna får hjälpa 
henne om det behövs. Hon tycker att det är viktigare att Stina får känna sig delaktig i 
gruppen än att just vid det tillfället införliva övriga kunskaper. Hon tycker även det är 
viktigt för Stina att hon får klara sig utan sin elevassistent och att inte alltid ha henne 
som en svans efter sig. För att bilda grupper gör läraren som i vilken klass som helst 
när de bildar grupper. Ibland bestämmer läraren, ibland lottar de och ibland får 
eleverna själva bestämma. Det är dock inget problem med gruppindelningar. Alla 
barnen i klassen fungerar att arbeta med Stina och de tillfällen de själva får välja 
grupper blir aldrig Stina ensam. Man kan tro att det är ett problem eftersom hon inte 
kan göra sig hörd när de andra säger: vi tre är ihop, men så kommer de på att Stina 
också skall tillhöra en grupp. Assistenten tycker det är härligt att se eleverna ta med 
Stina i gruppindelningarna på ett naturligt sätt. Klasskamraterna sitter ibland med 
Stina vid hennes dator. De kan spela spel och sitta och skriva tillsammans. Om 
elevassistenten behöver gå iväg av någon anledning så kan hennes klasskamrater 
rycka in och hjälpa henne. 
 
Elevassistenten berättar att Stina sällan är arg utan nästan alltid glad. Hon och 
klasskamraterna hjälps åt att förstå vad det är Stina vill. Oftast så förstår 
elevassistenten bäst men ibland kan det handla om något som hänt på rasten och då är 
det klasskamraterna som vet bäst. Stina är dessutom intresserad av att bli förstådd, 
hon struntar inte bara i det hon vill för att ingen förstår, utan hon håller på tills någon 
förstår henne. Det tror elevassistenten är en bra egenskap eftersom hon då inte blir 
bortglömd utan lyssnad på. 
 
 
Intervju med förskollärare 2  
Förskollärare 2 hade Stina i två år, medan hon gick förskoleklass och år 1. Hon var 
Stinas första kontakt med skolan. Förskolläraren var ärlig och berättade att hon inte 
trodde att Stina skulle klara skolarbetet. Av det hon hade sett utav Stina så funderade 
hon främst på hur hon skulle veta vad Stina lärde sig. Men förskolläraren blev  
tvungen att tänka om för det måste ju gå. Hennes syn på Stina innan hon kom till 
skolan var att hon inte tycktes se att Stina hade någon kontakt med andra runt 
omkring henne. Hon tyckte att hon såg ensam ut på rasterna och när hon försökte ta 
kontakt med andra tyckte hon inte att det fungerade bra. 
 
Förskolläraren fick information om Stina och hennes utveckling och kunde fråga den 
personliga assistenten om det var något som hon undrade över. Hon läste även all 
information som fanns att tillgå om Stina. Stina kom in i klassen som vilket barn som 
helst, men det var svårt att veta om hon uppfattade det som pågick på lektionerna. Den 
första tiden i skolan hade Stina en pratapparat som heter Tech talk. Den kunde 
användas så att man i förväg spelade in ord som Stina sedan kunde trycka på och då 
pratade maskinen för henne. Det svåra med det var att det aldrig blev spontant utan 
hon var tvungen att planera allt i förväg för att spela in rätt ord på apparaten. Barn i 
förskoleklass är ju gärna spontana och börjar helt plötsligt tala om något annat och då 
kunde Stina helt enkelt inte vara med. 
 
Efter några veckor blev hennes personliga assistent sjuk och den nuvarande 
elevassistenten kom in i skolan. De diskuterade och bestämde att pratapparaten inte 
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var bra och de skulle ordna det på något annat vis. De åkte iväg på en kurs och fick 
tips om ett bildprogram. Elevassistenten gjorde den första kommunikationsboken med 
hjälp av detta program. Hon tyckte att det blev lättare att förstå Stina.  
 
De fortsatte att låta Stina vara med på det mesta som de övriga barnen gjorde även om 
det inte alltid var så lätt. Datorn fick Stina inte förrän i år 1vilket blev ett viktigt 
hjälpmedel. Före det var det elevassistenten som fick göra mycket och fråga Stina vad 
som skulle skrivas och ritas o.sv. Hon fick vara Stinas händer helt enkelt. 
 
Förskollärare 2 tyckte att Stina inte hade kamrater förrän hon började i förskoleklass. 
Hon mindes att Stina efterhand blev en kompismagnet. Alla drogs till henne och ville 
vara med henne. Det här arbetade förstås läraren och elevassistenten för och Stina fick 
ofta vara i centrum. De peppade även de andra barnen att ta med Stina i deras lekar 
och uppmärksammade de andra barnen när Stina gjorde framsteg. Hon var dessutom 
alltid med i klassrummet med de andra barnen. De bestämde tidigt att hon inte skulle 
särskiljas och sitta för sig själv och arbeta. Assistenten och läraren ansträngde sig 
även lite extra för att få med Stina på de andra barnens lekar. Bland annat så hjälpte 
de Stina upp i snöhögar så hon inte bara skulle sitta i sin rullstol och titta på. Det gick 
bra från början eftersom hon inte var så stor och tung. Det här tror läraren gjorde att 
Stina blev en i gänget och att det inte var något konstigt med henne. Hon fick till och 
med ganska hög status. Hon påpekar också att Stinas personlighet har betydelse, hon 
är alltid glad och intresserad av att vara med och prova. 
 
När det gäller skolarbetet så tänkte förskollärare 2 hela tiden på Stina när hon 
planerade. Elevassistenten var viktig för Stina. De gjorde speciella läxor för henne 
och assistenten var tvungen att vara ett steg före så hon i sin tur hann ordna allt 
material som behövdes. Idrotten var svårast att planera för Stina eftersom det är svårt 
att idrotta med rullstolen. Detta innebar att Stina ofta hade egen idrott.  
 
Hon tror att den första tiden i skolan kan ha haft stor betydelse för Stinas utveckling, 
eftersom både hon själv och elevassistenten arbetade målmedvetet med att få det att 
fungera. Varje fredag utvärderade de hur veckan gått och hur de skulle gå vidare. Hon 
menar att det inte kom gratis utan det krävde en hel del arbete. 
 
Fördelar med att Stina går i ”vanlig” klass tror hon är att hon får känna gemenskap 
och att få vara tillsammans med de kamrater hon vuxit upp med. Hon tror att eftersom 
skolan är liten och det är trygga barn i den skolan så ser hon bara fördelar. Även de 
andra barnen har fördelar av att få vara runt omkring Stina och se att man kan vara 
annorlunda utan att det är något konstigt.  
 
Nackdelar hon kan se är att man kan komma bort som annorlunda i en skola, men om 
man inte gör det så tror hon att det har varit en jättebra start för Stina att gå på skolan.  
Det hon funderar framöver är om Stina verkligen kan utvecklas på bästa sätt på denna 
skola eller om det vore bättre för henne att gå på en skola med personal som är 
utbildade inom detta område. Hon undrar hur länge det håller att gå på känsla och 
kreativitet som det nu är. Ingen på skolan har någon specifik utbildning för detta. Hur 
går det nu när kraven blir högre och högre och det faktiskt finns uppnåendemål i år 5 
som ska uppnås. Skulle man kanske behöva tänka framåt nu och börja fundera på vad 
som verkligen är bäst för Stina. Hon förlorar visserligen sina kamrater på skolan men 
skulle kanske istället lära sig mer både kunskapsmässigt och motoriskt. Kan skolan ta 
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hennes framtid på sitt ansvar när det gäller hennes utveckling, eller skulle det behövas 
högre kompetens för det.  
 
Intervju med specialpedagog 
Specialpedagogen berättar att hon inte arbetar direkt med Stina utan fungerar som 
”bollplank” till elevassistenten. Hon är bara på Stinas skola en dag i veckan och då 
träffas de oftast. Förutom den kontakten så tar de själva kontakt med varandra om det 
är något de behöver prata om angående Stina. När de träffas tittar de på vad och hur 
de arbetar, vad är det för mål vi arbetar mot och hur går det. Då kan båda två komma 
med idéer på hur man kan förbättra och så diskuterar de det. Sedan finns hon 
självklart med när Stinas åtgärdsprogram skrivs. Då är det Stina, elevassistent, lärare, 
förälder och rektor som sitter och utvärderar sådant som gjorts och sätter upp nya steg 
för framtida program. Hon säger att det är bra att skriva mål som innebär små steg 
eftersom man då konkret ser hur allt fungerat och därefter utvärderar dessa.  Alla 
inblandade kan också se vad det är uppsatt för mål som de tillsammans ska försöka 
nå. 
 
De fördelar hon ser med att Stina går i vanlig klass är helheten. Det är bra för Stina 
men också för de övriga i klassen. Deras förhållningssätt och hur de tar hand om 
henne, det tycker hon är fantastiskt. Samspelet mellan Stina och hennes kamrater tror 
hon skulle bli mycket fattigare om inte hon var där. Hon tror det ger mycket för Stina 
att vara i den miljön hon är i, hon får hjälp av kamraterna och ser hur de arbetar.  
 
Hon säger också att elevassistenten gör ett fantastiskt arbete med att hitta lösningar på 
olika pedagogiska problem. Specialpedagogen tror också att skolstorleken kan göra 
sitt, att det är en liten skola gör allt lättare. När det gäller nackdelar så kunde hon inte 
komma på några. Specialpedagogen säger att hon tycker att det är en utmaning att 
arbeta med Stina eftersom man måste vara uppfinningsrik och våga prova nya saker. 
Man måste hitta konkret material som fungerar för henne. Hon poängterar också att 
åtgärdsprogrammet är väldigt viktigt eftersom det blir väldigt synligt vad de ska 
arbeta med.  
 
Intervju med lärare 1 
Lärare 1 var inne som hjälp i Stinas klass vissa timmar i veckan under två års tid och 
sedan Stinas lärare från skolstarten i klass två till i mars året efter. Hon berättar att hon 
inte fått någon utbildning på denna problematik utan hon fick prova sig fram för att se 
vad som fungerade. Läraren var med och tog fram ett av dataprogrammen som Stina 
har idag för hon tyckte att det skulle fungera bättre med detta program än att skanna in 
matematikböckerna som personalen tidigare gjorde.  
 
Grundtanken i hennes undervisning var att Stina skulle kunna vara med på det mesta 
och hon tänkte därför på henne jämt när hon planerade. Det var en balansgång mellan 
vad Stina behövde utveckla och vad de andra barnen behövde. Det var inte alltid 
samma sak men hon försökte anpassa undervisningen för alla. Hon var ibland tvungen 
att göra övervägningar för att undervisningen skulle passa Stina eller de andra barnen. 
Det är dock sådana beslut man måste fatta som lärare jämt i klasser. Eftersom alla 
barn är olika måste man ibland anpassa undervisningen mer till vissa för att nästa 
gång göra den bättre för andra, menar lärare 1.  
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Läraren ser den sociala biten som en stor fördel, att få vara en i gruppen som är så 
viktigt. Hon tror dock att det kan bli svårare ju äldre Stina blir. Det beror förstås på 
hennes kunskapsutveckling och hur den fortskrider men hon tror att det kan bli svårt 
för Stina att vara med i undervisningen på samma sätt längre fram. Hon tror att just 
ämnesbiten i skolan kan bli svårare eftersom Stina behöver träna på andra moment än 
de andra barnen. Att få ihop det så att hon både hinner vara med på det som de andra 
gör och samtidigt hinner träna på det hon behöver själv tror hon kan bli kämpigt. Hon 
tror dock att det mest är fördelar för henne att gå i ”vanlig” klass. 
 
En nackdel hon ser som berör hela gruppen (inte bara för Stina) är, att det är svårt för 
läraren att var flexibel. Om jag planerar tillsammans med elevassistenten och vi 
bestämmer att om två veckor ska vi göra något. Då måste jag ner på detaljnivå för att 
elevassistenten ska kunna anpassa det efter Stina. Då blir det svårt att sedan ändra 
det utan att utesluta Stina på något sätt. Det är en övervägning för läraren att 
bestämma om det vid det tillfället är viktigt att tänka på Stina eller om det är viktigt 
att tänka på övriga klassen. Det är hela tiden en balansgång. En annan syn på det hela 
är hur mycket tid en lärare kan lägga ner på en elev. Läraren säger att det finns många 
möjligheter men att tiden inte räcker till för särskild planering i den här klassen. 
Läraren säger att om man fick mer tid för förberedelser skulle det finns bättre 
möjligheter till utveckling. Läraren önskar att hon fått mer hjälp med den pedagogiska 
biten för denna sorts problematik. Hur gör man det bra pedagogiskt för Stina?  
För att det fortsättningsvis skall fungera bra för Stina, menar lärare 1 att det kommer 
att det krävas mer och mer planeringstid, och den tiden undrar hon om Stina kommer 
att få i framtiden. 
 
När det gäller samarbetet mellan lärare 1 och elevassistenten och föräldrarna så säger 
lärare 1 att allt kan fungera bättre. Läraren menar att hennes problem var att få tiden 
att räcka till. Hon kände att hon hade velat sitta ner och planera och prata mera med 
alla inblandade men tiden fanns inte. Föräldrakontakten skötte elevassistenten om och 
hon var endast med vid utvecklingssamtalen där även åtgärdsprogrammet 
diskuterades. 
 
När det gällde läroplanen så säger lärare 1 att det är omöjligt att arbeta efter samma 
läroplan som de andra, men man strävade förstås åt det hållet. Stina hade sina 
åtgärdsprogram som följdes men det var förstås inte samma progression som de andra 
barnen. Läraren tror inte att Stina kommer att nå uppnåendemålen i år 5 i till exempel 
matematik, svenska och engelska på grund av sitt funktionshinder. Hon menar att hon 
skulle bli väldigt förvånad om Stina gjorde det. Därför tycker hon inte att man kan 
säga att Stina följer läroplanen på samma sätt som de andra barnen i klassen. 
 
Vidare berättar lärare 1 om grupparbeten i klassen och där resonerade de så att det var 
viktigt för Stina att vara med för det tillförde henne mycket socialt, även om hon 
kunskapsmässigt kanske inte alltid vann så mycket. Det var aldrig något problem med 
gruppindelning, det föll sig alltid naturligt att Stina skulle vara med i någon grupp och 
tillföra det hon klarade av. 
 
Intervju med lärare 2 
Lärare 2 är en manlig lärare som har ansvar för klassen idag. Han har varit lärare i 
klassen snart en termin.  
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Lärare 2 berättar att de planerar dag för dag och funderar på hur de kan göra för att 
Stina ska kunna delta i undervisningen. Alla barnen har vad de kallar eget arbete där 
de arbetar efter olika scheman, då har Stina ett eget som hon också arbetar efter. 
Läraren säger att han inte tänker på Stina när han planerar undervisningen utan 
elevassistenten får anpassa Stinas arbete efter vad han planerat för hela klassen. Han 
planerar och sedan får elevassistenten bestämma vad hon tror passar Stina. 
 
Fördelarna med att Stina går i ”vanlig” klass tror han är glädjen hon får av sina 
klasskamrater. – Hon är som en solstråle här på dagarna. Han poängterar också att 
det sociala är jätteviktigt för Stina. Hon har ett stort utbyte av sina klasskamrater. Han 
kan inte se några nackdelar vilket han till stor del tror beror på att Stina har en så bra 
elevassistent.  
 
Lärare 2 tycker att samarbetet med elevassistenten fungerar bra och han tycker att det 
är roligt att ha henne i klassrummet. Han säger att han är en sådan lärare som inte är 
road av att vara ensam vuxen i klassrummet. Man har alltid ett bollplank och händer 
något så finns det två som kan hjälpa till. Han säger som lärare 1 att samarbetet med 
föräldrarna sköter elevassistenten förutom träffarna runt åtgärdsprogrammet. 
 
De förberedelser Lärare 2 gjorde innan han började som lärare var att han var och 
hälsade på klassen, var med dom på utflykt och sedan fick han information från 
elevassistenten.   
 
På frågan runt läroplanen säger Lärare 2 att han inte tycker att hon följer den. Hon 
följer schemat som de andra barnen, men Stina har mindre stoff och lägre nivå på det 
hon gör. Idrottslektionerna tillbringar hon själv tillsammans med assistenten eftersom 
det inte fungerar att vara med de andra i klassen vid de tillfällena.  
 
När det är grupparbeten är det aldrig några problem, menar Lärare 2, eftersom Stina 
har den personlighet hon har och är populär i klassen. Han ger exempel på när de 
forskar om något, då är de oftast två och två. Stinas grupp får då vara tre för att det 
ska fungera bra. Då sitter den gruppen och skriver tillsammans på Stinas dator och gör 
sitt arbete på så sätt. 
 
Intervju med rektor 
Rektorn för Stinas skola, som är en kvinnlig rektor, berättar först att hennes roll i 
Stinas skolgång är att bevaka hennes behov så att hon får den skolgång hon har rätt 
till. Att få det stöd och den stimulans hon behöver och har rätt till utifrån sitt 
handikapp, både ur ett pedagogiskt och socialt sammanhang.  
 
Rektorn säger att det är lite svårt att prata om fördelar och nackdelar när hon inte sett 
Stina i någon annan skolmiljö. Hon tror dock att en av de största vinsterna gör även de 
andra barnen, att de i sin vardagliga miljö får träffa ett barn som Stina. Det är lärande 
för alla.  
 
Vidare så säger rektorn att hon tror att om Stina gick i exempelvis särskolan så tror 
hon att hon skulle ha fått för lite stimulans eftersom hon är normalbegåvad. 
Klasskamraterna ger henne den sociala stimulansen som inte vi vuxna kan ge. Stina 
har hög status på skolan men det är inte något hon fått gratis. Skolan har gjort ett 
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kanon bra arbete med denna inkludering och Stina är en person med social 
kompetens, trots sitt funktionshinder.  Den enda nackdelen hon kan se är väl att det är 
en skola som har två våningar och det är inte så praktiskt när man är rullstolsburen. 
Lokalerna är inte riktigt anpassade för Stina.  
 
På frågan om läraren kan få utökad planeringstid i ett sådant här fall svarar rektorn 
nej. Det ska rymmas inom den normala verksamheten, samma uppdrag gäller även 
om det är speciellt. Den extra resurs som finns är en elevassistent på heltid, och hon 
har i sin tur stöd av specialläraren. 
 
Rektorn slutar med att säga att hon tror att anledningen till att Stinas inkludering 
fungerar så bra beror på två saker. En stor del är elevassistentens förtjänst som har 
varit Stinas förlängda arm både socialt och skolmässigt och varit så engagerad och 
mån om henne att det har speglats av sig på alla andra. Elevassistenten har aldrig 
låtit Stina glömmas bort. Den andra saken är skolpersonalens gemensamma 
människo- och kunskapssyn. De arbetar efter mottot på skolan att alla barn är allas 
barn, och behandlar alla lika. Elevassistenten har därför också hög status på skolan 
och alla, både personal, föräldrar och barn förstår att hon är viktig. 
 
Intervjuer med klasskamrater 
Två av Stinas bästa kamrater, två flickor i klassen, intervjuades samtidigt. På frågan 
om hur de kommunicerar med Stina så berättar de att om hon visar med händerna att 
hon vill ha boken då tar de fram och ger henne den. Stina pekar då på en av flikarna 
och de hjälper till att öppna den. Om det blev fel så lägger Stina ihop boken och pekar 
på en annan flik. Ifall de frågar henne något så använder hon boken ibland och ibland 
pratar hon med munnen. De säger att nu när hon just kommit hem från en vistelse i 
Göteborg där hon tränat på Move and Walk så pratar hon mer med munnen.  
 
Klasskamraterna säger att det som kan vara svårt när man leker med Stina är om det 
hon vill säga inte finns i boken. Då måste vi försöka gissa och det är inte alltid så lätt. 
Ibland måste vi gå till elevassistenten för att få hjälp. Ett annat problem kan vara att 
rullstolen inte går att ta med sig överallt vilket blir ett fysiskt hinder. De tycker inte att 
det är annorlunda att leka med Stina än med någon annan, förutom då de två saker de 
berättat om. 
 
När det gäller skolarbetet så fungerar det som i vilken klass som helst. Stina är med i 
grupperna och gör det hon kan, enda skillnaden är att hon skriver allt på datorn. 
 
Intervju med habiliteringspedagog 
Vi intervjuade en av de personer som var inblandade i Stinas utredning och som 
senare också har varit delaktig i skapandet av en film som gjorts om henne. Hon 
berättade att den används i utbildningssyfte för personal som ska arbeta med denna 
problematik. Anledningen till att filmen gjordes om henne var att det fanns få barn 
med Stinas funktionshinder.  
 
När vi frågade habiliteringspedagogen om vad hon tror är anledningen till att Stinas 
kommunikation fungerar så bra, så nämner hon elevassistentens arbete. 
Habiliteringspedagogen tror att hon är en stor hjälp när det gäller Stinas 
kommunikationsutveckling. Hennes engagemang och vilja har hjälp Stina otroligt 
mycket. Kommunikationsboken är ett exempel. 
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När det gäller fördelar och nackdelar så sa hon att det bara fanns fördelar. Hon 
specificerade dem inte men sa att för Stina så finns det heller inget annat alternativ. 
Tester visar att Stina är normalbegåvad och därför passar hon bäst i ”vanlig” skola. 
 
5.3 Resultatsammanfattning   
Utifrån resultaten från observationer och intervjuer har vi förstått att det är viktigt att 
som lärare stödja den kommunikativa förmågan och samspelet mellan alla barn. 
Funktionshindrade barn måste få känna sig delaktiga med den övriga klassen för att 
inkluderingen skall bli lyckosam. Ett sätt att främja det är att låta barn med 
funktionshinder vara nära sina klasskamrater i den utsträckning det är möjligt. Det är 
också viktigt att hitta ett fungerande arbetssätt tillsammans med den 
funktionshindrades assistent och andra inblandade pedagoger. Allas insatser är av stor 
betydelse för den funktionshindrades utveckling. Som lärare så krävs det att du har 
goda sociala, ämnes och didaktiska kompetenser. Genom vår studie så har vi förstått 
att dessa kompetenser är ännu viktigare att utveckla som lärare om man har ett 
funktionshindrat barn i sin klass. Planeringen måste anpassas efter varje individ och 
för att den funktionshindrade skall kunna deltaga i den vanliga undervisningen med de 
övriga klasskamraterna så krävs det att som lärare kunna vara både påhittig, flexibel 
och uppfinningsrik. Vi tror det för lärare är viktigt att utbilda sig och skaffa sig 
kunskaper om det handikapp som den funktionshindrade har så att vi kan bemöta det 
aktuella barnet på bästa sätt. Olikheter berikar en elevgrupp vilket innebär stora 
vinster för både den funktionshindrade och de övriga eleverna. 
 
Resultaten av vår undersökning visar utifrån observationerna att det sociala samspelet 
fungerade mycket väl mellan klassens elever och Stina. Eleverna lärde sig att visa 
omtanke och förståelse för ett barn med funktionshinder.  I intervjuerna framkom att 
det är mycket viktigt att skapa en god kontakt med hemmet och föräldrarna så att alla 
inblandade, skolans personal och föräldrar, tillsammans strävar efter samma mål.  
 

 
6. Analys och diskussion 
 
Våra syftesfrågor handlade om hur kommunikationen fungerar i skolan för Stina som 
har en Cerebral pares skada. Hon är rullstolsburen och saknar även ett verbalt tal. Vi 
har även ställt oss frågan vilka fördelar och nackdelar det finns med att hon går i en 
vanlig klass. Vi har valt detta syfte för att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning 
inte kommit i kontakt med funktionshindrade barn som varit inkluderade i vanlig 
klass. Vi finner det därför givande att skaffa oss kunskaper om hur vi i vår kommande 
yrkesroll kan bemöta barn med funktionshinder på ett bra sätt. 
 
Vi har strävat efter en stor tillförlitlighet i vår enskilda fallstudie eftersom vi har haft 
olika undersökningsformer. Vi har använt oss av observationer i klassrummet där vi 
båda två har skrivit löpande protokoll samt utfört tio kvalitativa intervjuer med 
personer som har olika kunskap om Stinas kommunikativa förmåga. Denna fallstudie 
av en elev kan däremot inte representera andra elever med samma funktionshinder i 
andra klasser.  
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Resultatet visar att en viktig del i Stinas kommunikation är hennes sociala liv. Hon 
har kamrater som motiverar henne att kommunicera och komma vidare i sin 
språkutveckling. Hon har ett rikt liv både utanför och i skolan och hennes vilja att 
kommunicera gör att hon utvecklas framåt på ett bra sätt. Kommunikationsboken som 
Stinas elevassistent tillverkat är till stor hjälp i vardagen. Utan den skulle det vara 
svårt att kommunicera med Stina på ett bra sätt. Om det inte var för den boken så 
skulle det i princip bara gått att ställa ”ja” och ”nej” frågor till Stina. Stina skulle 
heller inte kunna fråga frågor och uttrycka ord och meningar. Elevassistenten är också 
viktig i Stinas liv och hjälper Stina mycket i hennes lärande. Hon är datakunnig och 
har tillverkat delar av arbetsprogrammen som Stina arbetar med. Hon är även kreativ 
och har hittat lösningar som gjort att Stina kan följa med i skolarbetet på ett bra sätt. 
 
En av fördelarna för Stina att gå i en ”vanlig” klass är att hon får umgås med barn i 
samma ålder med samma intressen, och samspelet tycks ge både henne och de andra 
barnen stor glädje. Nackdelar är det höga tempot som ibland kan vara svårt för Stina 
att hänga med på. Hon kan heller inte vara med på vissa lektioner (ex. idrott). 
Slutligen visar studien att Move and Walk är en bra metod för Stina. Hon har 
utvecklats mycket med hjälp av den. Motorisk träning är viktigt för talet och 
kommunikationens utveckling. 
 
Om vi går tillbaka till vad Dysthe (2003) skriver kan vi se hur vi kan tolka dessa 
resultat utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Dysthe är lärande i grunden 
socialt. Interaktion med andra i lärmiljön är avgörande för vad som lärs och hur det 
lärs. Om man då tittar på Stinas situation så förstår man att en stor del i att hon är så 
duktig på att kommunicera beror på hennes sociala skolmiljö. Hade hon inte haft så 
många barn runt sig som hon är tvungen att kommunicera med hade hon troligtvis inte 
lärt sig så mycket som hon nu har gjort. Eftersom Stina haft ett rikt socialt samspel så 
har hon lärt sig kommunicera på ett bra sätt. Lärande är också distribuerat enligt 
Dysthe. Alla människor har olika kunskaper, därför behövs vi tillsammans. Vår studie 
visar att alla har något att lära de andra, både Stina, hennes klasskamrater, de andra 
klassernas barn och personalen. De behövs alla tillsammans för att lärandet ska bli så 
bra som möjligt. Vidare säger Dysthe att lärande medieras. Vi använder olika verktyg 
för att förstå och handla i omvärlden. Här är det därför inget konstigt att Stina har 
andra verktyg än de andra barnen eftersom vi alla behöver olika. Det är fullt tillåtet att 
behöva flera olika verktyg för att lärandet ska vara fullständigt. Vissa barn lär sig bäst 
genom att skriva, vissa genom att samtala och vissa genom att läsa. Stina behöver 
också flera olika sätt och har sin dator som är viktig för hennes lärande. 
Fortsättningsvis är lärande deltagande i praxisgemenskap. Vi lär hela tiden och 
tillsammans med andra. Vi behöver kommunicera och ventilera kunskap med 
varandra för att förstå den. Därför är det viktigt med samspelet mellan barnen och 
Stina i skolan så de tillsammans får hjälpas åt att få den kunskap de behöver. De 
behöver få diskutera och arbeta tillsammans för att utvecklas och få ny kunskap. 
 
Här kan vi också ta med Vygotskijs närmaste utvecklingszon. Dysthe (2003) Han 
menar att någon som kommit lite längre i sin utveckling kan vara väldigt viktig för ett 
barn att komma vidare själv. Stina har mycket hjälp av sina kamrater när det gäller 
hennes egen utveckling. Eftersom de kunskapsmässigt ligger före henne så kan de 
hjälpa henne att utvecklas vidare. 
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I vår vidare diskussion har vi valt att analysera och diskutera resultatet under följande 
sex teman som framträtt under resultatanalysen : 1) Relationer med kompisar, 2) 
Kommunikationen mellan Stina och andra barn och vuxna, 3) Assistentens arbete med 
Stina, 4) Fördelar för Stina att gå i vanlig klass, 5) Nackdelar för Stina att gå i vanlig 
klass och 6) Move and Walk. 
 
6.1 Relationer med kompisar 
När det gäller Stinas relation till kompisar är det svårt att utröna den direkta 
anledningen till att det fungerar så bra. Förskolläraren som hade Stina i klass 1 och 2 
säger att de arbetade mycket med att få in henne i gruppen. Kan det vara en 
bidragande del? Hade relationerna till kamraterna varit lika bra även om 
förskolläraren inte aktivt arbetat för det? Vi tror förskollärarens arbete med att få in 
Stina i klassen har haft stor betydelse för hennes relationer till de övriga eleverna. Det 
är viktigt att barn får information om en elevs handikapp så att de vet vad det handlar 
om. De lär sig om människors olikheter. I läroplanen (Lpo 94) kan vi läsa om att 
hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Vi tror att barn är 
fördomsfria men kan vara rädda och blyga för det som är nytt. Stina har inte något 
förståndshandikapp utan är på precis samma nivå som de övriga barnen i klassen, 
vilket gör att de har förutsättningar för att förstå varandra bra. En annan faktor som vi 
sett och därför tror påverkar Stinas kamratrelationer positivt är att hon själv är positiv 
och glad. Hon är social av sin natur och bjuder verkligen in sina vänner i sitt liv. 
Dagen vi observerade Stina såg vi den fina relationen mellan henne och 
klasskamraterna. Hon skrattade och visade glädje med hela sitt kroppsspråk.   
 
Eriksson (2006) skriver också om hur viktiga kompisar är för elever med 
funktionshinder. Graden av funktionshindren har, enligt Eriksson (2006), liten 
inverkan på hur man mår i skolan, däremot är det jätteviktigt med delaktighet och att 
man inte separeras från klasskamraterna. Det är viktigt att stödet och hjälpen man 
behöver, fås i klassrummet och inte i något eget rum där personen ska sitta själv. När 
Stina började förskoleklass hade hennes lärare och elevassistenten redan förstått det 
och lät Stina vara med på allt och inte separeras från de andra. Det kan man anta är 
viktigt för hennes sociala framtid i skolan. Vi instämmer i det faktum att det är viktigt 
hur man fungerar socialt i skolan för att inlärningen också ska gå bra. Om man tar 
barn som inte har något funktionshinder men av någon anledning inte kommer in i 
gruppgemenskapen i skolan kan man ofta se att det även påverkar barnets inlärning. 
Samma gäller på en arbetsplats för vuxna, det är viktigt med delaktighet och man 
behöver bra fungerande relationer runt sig för att prestera bra. Det sociala livet vi 
människor har är viktigt för att vi ska kunna klara oss och gå framåt. 
 
6.2 Kommunikationen mellan Stina och andra barn och vuxna. 
Trots att Stina saknar verbalt tal kan hon kommunicera. Kommunikation kräver en 
sändare och en mottagare men inte nödvändigtvis ett verbalt tal, vilket också Arnqvist 
(1993) beskriver i sin kommunikationsmodell. Kroppsspråket är en stor del av språket 
och Stina har även lite teckenspråk som hon använder. Hennes kommunikationsbok är 
hennes stora kommuniceringsmedel. Det hon inte kan säga med munnen säger hon 
med hjälp av boken. Som vi fick höra av både mamma och elevassistenten så blir 
hennes bok bara större och större allt eftersom Stinas ordförråd ökar.  
 
För att koppla ihop Stinas språk till språkteorierna så ser vi följande samband. John 
Watson i Arnqvist (1993) är förespråkare för att miljön är viktig för språk-
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utvecklingen, och här kan vi se att Stina tycks vara på rätt ställe för att få en bra 
språkutveckling. Hon hör andra barn hela dagarna och måste även försöka och träna 
sitt eget tal för att bli bättre. Med Piagets teori, (Arnqvist 1993), som betonar att 
språkutvecklingen sker genom ömsesidigheten mellan medfödd förmåga och 
stimulerande miljö, kan vi stärka vår uppfattning att Stina hör hemma i en ”vanlig” 
skola där hon kan få stimulans från sina kamrater och de vuxna runt henne. Han säger 
dock att ett barn inte utvecklas fullt ut eftersom de inte kan utföra de aktiviteter som 
det hela tiden krävs för att gå vidare. Redan i tidig ålder börjar barnet utveckla språket 
genom joller, sedan monolog och kollektiv monolog. Stina har inte genomgått dessa 
delar, vilket gör det omöjligt för henne att utvecklas fullt ut. 
 
Vygotskij talar också om (Arnqvist 1993) medföddhet och stimulerande miljö men 
hävdar att det inte finns belägg för att kunskaperna vi har är medfödda. Språket har 
däremot en viktig del i vårt tänkande. Små barn ”tänker ofta högt” och ju äldre vi blir 
ju mer tänker vi tyst. Det är svårt att veta hur Stina tänker och om hon gör det med ord 
som vi eller om det är mer bilder. Om vi vidare tittar på barns språkutveckling 
(Arnqvist 1993) och jämför med Stinas språk kan vi se följande skillnader:  
 
Fonologisk utveckling: Språkljuden har Stina problem med eftersom hon inte själv 
kan ljuda, men hon förstår ändå ljuden eftersom hon förstår det andra säger till henne. 
Hon är kvar där små barn utan funktionshinder befinner sig. Hon hör de olika ljuden 
men har svårt att själv kunna uttrycka de ord hon hör och kan för att hon saknar ett 
verbalt tal. 
 
Sematisk utveckling: Här är det återigen svårt att veta på vilken nivå Stina befinner 
sig. Vi vet att hon har ett relativt stort ordförråd men det går inte testa enligt våra 
informanter. Det är bara att fortsätta arbeta med språket och hjälpa henne allt som går 
för ett utvecklande av hennes ordförråd. 
 
Grammatisk utveckling: Denna del hör väldigt mycket ihop med talet och är därför en 
stor bit som Stina inte kan träna på muntligt. Däremot kan hon peka på sina ord i rätt 
grammatisk ordning men det blir aldrig samma sak när man inte har de små extra 
orden med. Hon kan till viss del lära sig det genom att lyssna till andra. 
 
 
6.3 Assistentens arbete med Stina 
Resultatet tycker vi visar att en väldigt viktig del i Stinas liv är hennes otroliga 
elevassistent. Utan henne hade det nog inte sett ut som det gör idag. Hon är en 
fantastisk människa som aldrig verkar få slut på intresse och glöd. Det har vi också 
fått bekräftat av de personer som finns runt elevassistenten, alla ger henne högt betyg 
och tycker att hon gör ett bra arbete. Elevassistenten är den som konstruerat det mesta 
av Stinas hjälpmedel och som hjälper henne med kommunikationen. Hon har bara 
med hjälp av bilder i ett dataprogram gjort en helt egen bok till Stina. Denna bok har 
hon med sig överallt och är hennes bästa kommunikationsmedel. Det är underbart att 
se när de kommunicerar med Stina på skolan. Den som behöver prata med Stina tar 
fram boken och hon svarar genom att peka på de bilder som finns i den. Dessa bilder 
har blivit fler och fler med tiden eftersom Stina får större och större ordförråd, och det 
mesta finns i den. Elevassistenten har gjort en prototyp av denna bok så den finns att 
få tag på för andra barn som behöver en kommunikationsbok. Man sätter bara in egna 
bilder i vissa delar av boken så den passar till det barnet 
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Elevassistenten arbetar heltid för att hinna med att tillverka allt material som behövs 
för att Stina ska klara av skolan. Tiden räcker inte till och hon sitter även hemma på 
kvällarna och arbetar. Hon verkar vara en människa med många idéer och en glädje 
för sitt arbete. Hon åkte med Stina till Göteborg där Move and Walk finns och var 
med henne där dygnet runt i tre veckor. Bara det säger en del, hur många 
elevassistenter skulle göra det.  
 
Om vi går tillbaka till det vi skrivit om Move and Walk så kan man se att ett mål med 
den metoden är att utveckla barnets förmåga och motivation för aktivitet och 
problemlösning. Det måste vara mycket enklare för barnet när hon har en elevassistent 
som verkar ha hur mycket motivation och ork som helst.  
 
En sak vi tror påverkar elevassistentens fina arbete är synsättet de har på skolan. Hon 
räknas med som personal och det hon säger betyder något. Som elevassistent tror vi 
att det är lätt att fastna i att man bara är där för en elev och lärarna ser en inte som en 
viktig resurs till arbetslaget. På den här skolan är alla lika viktiga och man ser alla på 
samma villkor. Hon är självklart viktig för Stina men hon är också viktig för alla 
andra på skolan. Det är härligt att se att samarbetet fungerar så bra. Om det då beror 
på att det är en mindre skola eller inte vet vi ej.  
 
Nu kan man ju inte spå om sådant som aldrig hänt men vi tror att Stina nog inte skulle 
vara där hon är idag om det inte var för elevassistenten. Detta kan det tyvärr vara en 
fara med eftersom elevassistenten är en sådan viktig bit i Stina liv. Vad händer om 
hon inte finns tillgänglig längre av någon anledning? Kan det verkligen finnas någon 
med samma glöd och intresse som kan fylla det tomrummet? Detta är frågor vi undrar 
över.  
 
6.4 Fördelar för Stina att gå i en vanlig klass 
Studien visar att det finns flera fördelar för barn med funktionshinder, att gå i en 
vanlig klass. Den flicka som har ingått i vår undersökning har en Cerebral pares 
skada, sitter i rullstol och saknar verbalt tal. Hon har inget förståndshandikapp, vilket 
gör att hon kan förstå och hänga med i den vanliga undervisningen. När vi intervjuade 
Stinas mamma så uttryckte hon sig klart och tydligt att det aldrig har funnits något 
annat alternativ för Stina än att gå i en vanlig klass. Hon säger: Det kanske tar längre 
tid för henne att lära sig vissa saker, men då får det väl göra det. Hon tycker inte att 
Stina passar på en särskola eftersom hon inte har något förståndshandikapp. De ville 
också att Stina skulle få följa sina kamrater ifrån förskoleklassen till skolan. Stina går 
i en mindre skola där alla känner varandra. Eleverna känner till Stinas handikapp och 
eftersom de har varit i grupp tillsammans ända ifrån förskoleklass så har det byggts 
upp en trygghet mellan eleverna. Detta håller även Stinas förskollärare med om. Hon 
ser fördelarna med en liten skola och den gemenskap eleverna utvecklar tillsammans. 
Stinas assistent säger att Stina mår bra av att umgås med likasinnade barn och hon ser 
stor kommunikationsutveckling hos Stina. När Stina kommunicerar med de andra 
barnen måste hon göra sig förstådd på ett tydligt sätt vilket gör att hon hela tiden 
förbättrar sin kommunikativa förmåga. En stor fördel är alltså att alla känner alla och 
även om förutsättningarna är annorlunda för Stina känner de en samhörighet och en 
förståelse för varandra. I läroplanen (Lpo 94) kan vi också läsa om vikten att 
respektera varandras olikheter och egenvärde. Vi tycker att denna skola verkligen 
lever upp till detta strävansmål. Den dagen vi observerade Stina och övriga 
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inblandade märkte vi genast av den trivsamma stämningen som fanns på denna skola. 
Kan det vara så att i mindre skolar med både mindre barngrupper och färre personal 
finns det tid att lära känna varandra bättre än i större skolor med fler elever i varje 
klass? Framförallt tror vi det finns mera tid till att lära känna varje individ vilket 
skapar trygghet hos var och en och det infinner sig en ”vi” känsla.  
 
En annan fördel med Stinas inkludering är naturligtvis vinsten för de övriga eleverna. 
Förståelsen att vi är olika och har olika behov är inte självklart för alla. Det är viktigt 
att barn i tidig ålder kommer i kontakt med handikapp av olika slag. Den 
specialpedagog vi intervjuade i vår undersökning ansåg att det var till stor fördel för 
de övriga eleverna att ha Stina i sin klass. Hon beskrev hur rörd hon blir när hon ser 
samspelet mellan Stina och de övriga eleverna. Vidare säger hon att eleverna tar hand 
om henne på ett fantastiskt sätt. Även rektorn som vi intervjuade tyckte att de andra 
barnen gör den största vinsten av att lära sig om Stinas funktionshinder. Hon säger att 
klasskamraterna ger henne den sociala stimulans som inte vi vuxna kan ge. 
 
6.5 Nackdelar för Stina att gå i en vanlig klass 
Eftersom det står i läroplanen (Lpo 94) att skolan skall vara en skola för alla och 
enligt skolverket skall elever med särskilda behov har rätt att få det stöd och hjälp de 
behöver tar vi för givet att det inte finns några nackdelar att ett barn inkluderas i en 
vanlig klass. Visst övervägs de fördelar som finns för alla inblandade t ex, den 
handikappade, de övriga eleverna i klassen och skolpersonal. Men vi kan dock inte 
sticka under stolen med att det även kom fram en del nackdelar med Stinas 
inkludering. Assistenten svarade följande på frågan om nackdelar finns: Det höga 
tempot som det ibland blir i en vanlig klass gör att Stina inte hinner med. Det kan t ex 
inträffa när de skall ställa sig i en kö. Då hamnar Stina alltid sist. Ett annat problem 
var delaktigheten i ämnet idrott där Stina gärna ville vara med men sällan kunde vara 
det på grund av sitt handikapp.   
 
Eriksson (2006) skriver i sin avhandling Kompisar viktigast för skolbarn med 
funktionshinder, att det viktigaste för ett barn med ett funktionshinder är just att få 
känna sig delaktig i samspelet med både kamrater och vuxna. De problem som 
assistenten beskriver gör att Stina inte kan känna sig delaktig i samspelet med sina 
kamrater. Idrott är ett viktigt ämne där det finns tillfälle att träna det sociala samspelet 
på ett roligt och lekfullt sätt. Vygotskij pratar i Dysthes (2003) bok om hur viktigt det 
är med de sociala kontakterna för lärande och utveckling. Vidare beskriver han vikten 
av barns egen utvecklingszon. Denna zon innefattar vad barnet klarar av att göra själv 
utan hjälp. Om barnet får hjälp av någon som kommit längre i sin utvecklingszon kan 
detta barn komma vidare fortare på egen hand. Denna hjälp kan komma från 
kamraterna. Vi tror det skulle vara bra om Stina kunde vara delaktig i idrotten 
tillsammans med de övriga eleverna just för att kunna få hjälp av sina kamrater att 
utvecklas i sin egen zon. 
 
Vidare kom det fram i en intervju med pedagogerna att en nackdel med Stinas 
skolgång vid den nuvarande skolan kan vara hennes fortsatta utveckling. Den lärare 
och assistent som Stina för tillfället har är bra för henne just nu men de är ju inte 
”proffs” på denna problematik gällande Stinas funktionshinder. Ingen på skolan har 
heller någon specifik utbildning inom detta område utan går mest på känsla och 
kreativitet. Kraven blir högre och högre ju äldre Stina blir och en fråga är om hon 
klarar av de uppnående mål som gäller när man kommer upp i år 5? Kan skolan ta 
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hennes framtid på sitt ansvar så att hon får möjlighet till den kompetens av personal 
för att kunna utvecklas på bästa sätt? Enligt grundskoleförordningen kan läraren, om 
det finns särskilda skäl som t ex funktionshinder, bortse från enstaka mål som eleven 
skall ha uppnått i slutet av det nionde året. För tillfället mår Stina socialt bra av att gå 
i sin trygga klass med de kamraterna hon haft sedan förskoleklass. 
 
Fortsättningsvis beskriver en av lärarna en nackdel som berör både Stina och de 
övriga eleverna i klassen. Hon anser det vara svårt för läraren (hon själv) att kunna 
vara flexibel. När hon och elevassistenten planerade för två veckor framåt måste hon 
gå ned på detaljnivå för att assistenten skulle kunna anpassa innehållet efter Stina. 
Läraren säger att det blir svårt att ändra på något som är planerat utan att utesluta 
Stina. I detta läge måste det ske en övervägning att bestämma om det vid det tillfället 
är viktigt att tänka på Stina eller på de övriga eleverna. Hon anser också att det finns 
så många möjligheter att ta med Stina i undervisningsinnehållet men det är svårt att få 
tiden att räcka till för varje elev.  
 
När vi i vår utbildning har varit ute på verksamhetsförlagda utbildning har vi lärt oss 
att en lärare måste vara otroligt flexibel. Det innehåll som läraren planerar veckovis 
kan måsta ändras inför varje lektion beroende på olika omständigheter. Exempelvis 
om flera elever är sjuka en dag så det planerade grupparbetet inte kan påbörjas eller 
videon inte fungerar så den faktafilm som eleverna skulle få se inte går att visa. Vi 
förstår denna lärares frustration av att alla gånger inte räcka till i planerandet av Stinas 
skolgång. I lärares vardag krävs det kompetens att kunna vara flexibel och ändå 
tillgodose alla elevers olika behov av stöd och hjälp. Vi funderar på om denna 
problematik, av att inte kunna tillgodose Stinas behov, skulle lösas om hon gick på en 
specialskola där hon fick utrymme att utvecklas efter alla sina behov? Hedström 
(2006) skriver i sin artikel att många barn som kommit till specialskolan i Älvsjö har i 
sina tidigare skolor varit isolerade och ensamma. Vidare så skriver han att barn som 
får rätt stöd och hjälp kan utvecklas i mycket högre grad än vad man tidigare trott. 
Stinas inkludering fungerar väldigt bra vilket innebär att hon varken är isolerad eller 
ensam.  
 
6.6 Move and Walk 
Är en metod eller ett sätt att leva som elevassistenten uttryckte det. Det går ut på att 
utvecklas genom erfarenhet och inlärning. Motoriken är grundläggande för den övriga 
utvecklingen. Det verkar vara ett bra sätt att hjälpa dessa barn att gå framåt i sin 
utveckling. Stinas kompisar menade att Stina pratar mer med munnen när hon nyligen 
kommit hem från träning i Move and walk. Det kan ses som ett bevis på att det 
fungerar. Ska man se svårigheter med denna metod, är väl att det är svårt att utföra det 
fullt ut. Enligt kognitiv pedagogiskt synsätt så ska allt vara anpassat efter barnet, 
såsom stolar bänkar m.m. Det är svårt på en skola med många olika barn eftersom inte 
alla då har samma behov och det är kostsamt att börja byta ut inredningen för att en 
elev skulle behöva det. Som Hedström(2006) skriver i sin artikel så krockar denna 
metod som verkar bra med inkludering av elever med särskilda behov. Båda dessa 
saker är viktiga med det är svårt att fullfölja båda på ett bra sätt. 
 
6.7 Avslutande kommentarer 
Vi tycker att det har varit en väldig intressant undersökning, vi har lärt oss mycket 
under studiens gång. Det har varit fantastiskt att se hur det fungerar runt Stina och 
hennes klasskamrater, ett bevis på att barn oftast inte ser hinder utan möjligheter. För 
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dem är det inget konstigt alls att Stina går i klassen, hon är som vem som helst. De 
klasskamrater vi intervjuade berättade att rullstolen var det största hindret, inte talet 
som man kanske skulle kunna tro.  
 
När det gäller Stinas elevassistent, har vi sett hur mycket man kan göra om någon bara 
har motivationen och intresset. Hon verkar verkligen brinna för sitt arbete och har 
Stinas bästa för ögonen hela tiden. Det kan bli svårt om elevassistenten av någon 
anledning inte kan/vill arbeta kvar på skolan. Vad händer då? kan någon annan 
personal ta vid eller står det och faller med henne? 
 
En annan bit som skulle vara intressant att veta är hur framtiden kommer att se ut för 
Stina. Kommer hon att fortsätta i den klass hon nu går i och i så fall, hur kommer hon 
att klara det kunskapsmässigt? Vissa av de intervjuade pratade om detta eventuella 
problem och undrade om det inte skulle vara bättre för Stina att få professionell hjälp 
för att komma så långt som hon bara kan i sin utveckling. Detta kan vara en fråga som 
både föräldrar och övriga inblandade så småningom måste ta ställning till. Vidare 
tyckte alla som intervjuades att Stina idag mår jättebra och att hon för tillfället har en 
positiv utveckling tillsammans med sina klasskamrater.  
 
Det skulle vara trevligt och lärorikt att fortsätta följa Stina vidare i sin skolgång. Hon 
är en sådan positiv flicka och utstrålar mycket glädje i sin omgivning. Vi tror att det 
inte är så enkelt att tillgodose ett funktionshindrat barns alla behov eftersom tid och 
resurser är begränsade. Ju äldre eleverna blir desto högre krav ställs det på dem. Vi 
undrar hur det ser ut för funktionshindrade barn som kommer upp i högstadiet. Går de 
kvar i ”vanlig” klass och finns där resurser till det stöd de behöver för att kunna 
utvecklas?  
 
Ytterligare frågor som man kan ställa utifrån Svensson (1998), som menar att 
kommunikation är att dela något med någon, och Nilsson och Waldemarson (1995) 
som på ett liknande sätt säger att kommunikation ger oss möjlighet att närma oss 
andra människor och skaffa närhet och gemenskap, är hur kommunikationen 
långsiktigt kan fungera för Stina som inte har ett kommunikationssätt som alla andra? 
Har hon då svårare för att klara dessa viktiga bitar som gäller tankar, information, 
upplevelser eller känslor mm. i sitt liv, eller räcker den kommunikation som hon har?  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till elevassistent: 

1. Hur länge har du arbetat med S? 

2. Vet du vad S:s diagnos är? 

3. Är S inskriven i grundskolan eller särskolan? 

4. Hur arbetar du med S i skolan, är det någon speciell metod, och varför? 

5. Vilket material används, och varför? 

6. Har du förberett dig på något sätt innan du började arbeta med S? 

7. Hur fungerar/organiseras samarbetet mellan dig och läraren, och dig och 

föräldrarna? 

8. Hur organiseras samarbetet mellan S och hennes skolkamrater i skolarbetet? 

9. Vilka fördelar tycker du finns med att S går i vanlig klass med detta 

handikapp? 

10. Vilka nackdelar tycker du finns med att S går i vanlig klass med detta 

handikapp? 

11. Hur många personer finns runt S i skolan? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskollärare/lärare:  

1. Hur arbetar du med S i skolan, använder ni någon speciell metod, och varför? 

2. Vilket material används, och varför?  

3. Finns det fördelar med att S går i vanlig klass? 

4. Finns det några nackdelar med att S går i vanlig klass? 

5. Hur fungerar/organiseras samarbetet mellan dig och personliga assistenten, 

och dig och föräldrarna? 

6. Har du förberett dig på något sätt för denna uppgift, hur? 

7. Arbetar S efter samma läroplan som de andra barnen? 

8. Tänker du speciellt på S när du planerar undervisningen? 

9. Hur organiseras samarbetet mellan S och hennes skolkamrater i skolarbetet? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till förälder: 

1. Vad är S: s diagnos? 

2. Vilken typ av barnomsorg har S haft innan hon började skolan? 

3. Berätta om era tankar omkring S:s skolgång? 

4. Hur anser ni att samarbetet med skolan fungerar, personlig assistent, lärare? 

5. Hur anser ni att S:s kamratskap fungerar i skolan? 

6. Hur kommunicerar ni med S? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till speciallärare: 

1. Hur ser ditt arbete ut med S? 

2. Ser du några fördelar med att S går i vanlig klass? 

3. Ser du några nackdelar med att S går i ”vanlig” klass? 

4. Finns det speciella saker man måste tänka på när man arbetar med dessa 

funktionshinder? 
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Bilaga 5 

 Intervjufrågor till rektor: 

1. Vad är din roll som rektor i S:s skolgång? 

2. Ser du några fördelar med att S går i ”vanlig” skola? 

3. Ser du några nackdelar med att S går i ”vanlig” klass? 

4. Kan läraren få extra tid att planera i en sådan här klass? 

5. Får läraren stöd i den pedagogiska undervisningen av ex. speciallärare? 
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Bilaga 6 

Intervjufrågor till habiliteringspedagog: 

1. Hur kände du till denna flicka? 

2. Varför gjorde ni en film om henne? 

3. Varför tror du att kommunikationen fungerar så bra för henne? 

4. Ser du några fördelar med att hon går i ”vanlig”klass? 

5. Ser du några nackdelar med att hon går i ”vanlig” klass? 
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Bilaga 7 

Intervjufrågor till klasskamrater 2st: 

1. Hur kommunicerar ni med flickan? 

2. Finns det något som är svårt? 

      3.   Hur gör ni när ni har grupparbeten och hon är med i grupp? 
 

 
 


