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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine whether pedagogues, in their daily work with children 

with intellectual disabilities, have perceptions based on earlier work experience with for 

instance children with average intelligence and also if the perceptions, norms and 

categorizations of society affect the school environment in which children with intellectual 

disabilities exist.The study, which focuses on the pedagogues work experience of childrens 

with intellectual disabilities, was carried out by interviewing four pedagogues in a qualitative 

manner. The study was analyzed through the theoretical framework of social constructivism. 

Terms used in the study are: intellectual disability, inclusion, exclusion, integration, 

perception, categorization, normality, anomaly, norm criticism, power, the competent child 

and expectation. 

 

The results show that the pedagogues has his or her own perceptions about children with 

intellectual disabilities. The pedagogues’ own use of language affects how perceptions, norms 

and categorizations are conveyed to the pupils. They also points to their insufficient 

knowledge of intellectual disabilities. This lack of knowledge also affects how the 

pedagogues view the institutional striving towards student inclusion in a “school for 

everyone.” The study also shows that a norm critical perspective is preferable as it allows for 

perceptions, norms and categorizations to be made visible. The study showed that, in order to 

avoid unfavorable categorizations and norms, a communicative environment is needed in 

order to create an understanding in regards to the individual differences that exist between 

students in the school environment. This essay illuminates the fact that pedagogues – working 

with children with intellectual disabilities – are affected by the perceptions, norms and 

categorizations of society. 

 

Keywords: Intellectual disabiblity, pedagogue, pre-school class, socialconstructivism, norms, 

perceptions, categorizations, including, exkluding.   
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Att finnas som en del av ett enormt pussel 

En helhet som är lika vacker som katastrofal 

En ljus glimt i mörkret 

Mänskligheten 

Som omfamnar ett liv 

Ett liv 

Olika för alla 

Men delar av ett pussel 

Om vi bara kunde lägga ihop bitarna tillsammans (Okänd). 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Under åtta år har jag arbetat som barnskötare inom barnomsorgen, varav sju år med barn som 

har funktionsnedsättningar. Under mina år som barnskötare år väcktes ett stort intresse för 

barn med intellektuella funktionsnedsättningar. I arbetet med barn som har någon form av 

intellektuell funktionsnedsättning upptäckte jag delade meningar bland personal om att ha de  

inkluderade i ’vanlig’ verksamhet. Av egen erfarenhet har jag även upptäckt att det finns brist 

på kunskap om just intellektuell funktionsnedsättning bland oss pedagoger. Det fick mig att 

skapa en egen informativ barnbok ”I en skola för alla” som är ett verktyg för pedagoger. 

Denna bok fick mig att fundera över vilka föreställningar, normer och kategoriseringar som 

finns i skola men speciellt i förskoleklass om barn med intellektuell funktionsnedsättning. 

Boken väckte mitt inresse för sociala konstruktioner och hur föreställningar och normer 

påverkar arbetet och utformningen av inkluderingsarbetet i förskoleklass. I samband med att 

jag skrev boken genomförde jag även denna studie.  

 

Ett stort världsmål inom skolpolitiken är ett inkluderande utbildningssystem (Lööw, 1996). 

Juridikprofessorn Lars Lööw hävdar vidare att barn med utvecklingsstörning blev reglerade i 

samma lag som friska barn, det vill säga skollagen. År 1996 stod det klart att alla barn, även 

de barn med intellektuell funktionsnedsättning, skulle inkluderas i en och samma skola 

(Lööw, 1996, s.170). Vad gäller inkludering av barn i skolverksamhet uttrycks att ”alla  arns 

r tt till undervisning  r stadsf st i den allm nna deklarationen om de m nskliga r ttigheterna 

och har kraftfullt  ekr ftats i den internationella deklarationen om ut ildning f r alla” 

(Svenska  nescor det  2006, s.15).  

 

Även skollagen, läroplanen för förskoleklassen och Salamancadeklarationen
1
 tycks indirekt 

förorda inkludering av samtliga elever i utbildningssystemet. I skollagen står det att ”skolan 

ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att l ra” (Skollagen, 2010, 

kap. 1:4). I tredje kapitlet i skollagen står det även att ”särskilt stöd får ges i stället för den 

undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda 

stödet ska ges inom den elevgrupp eleven tillhör”. I läroplanen för grundskolan och 

förskoleklassen nämns att skolan ska arbeta för att varje elev ”respekterar andra människors 

                                                 
1 Ett möte där 92 regeringar deltog och gjorde en överenskommelse om hur man på bästa sätt ska skapa undervisning för 

elever i behov av särskilt stöd.  
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egenvärde” samt ”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling” (Skolverket, 2011, kap 2 avsn. 2:1). I Salamancadeklarationen poängteras även  

 

att sända barn till särskilda skolor- eller att sammanföra dem i specialklasser eller 

avdelningar inom en viss skola på varaktig basis bör vara en undantagslösning att 

förordas endast i de sällsynta fall där det klart kan påvisas att undervisning i vanlig 

klass inte kan tillgodose ett barns undervisningsrelaterade eller sociala behov eller 

när så krävs med hänsyn till det barnets eller andra barns bästa. ( venska 

 nescor det  2006, s.19) 

 

Även om inte själva ordet ”inkludering” nämns kan vi alltså ur styrdokumentens citat tolka att 

alla barn ska vara inkluderade i ”en skola för alla”.  

 

 ag tolkar det som att svensk f rskola och skola ska anpassas efter individens f ruts ttningar 

och behov för att uppnå inkludering, och att denna inkludering även ska innefatta barn med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Min erfarenhet säger mig att den egna bilden av barn 

med intellektuell funktionsnedsättning speglar det inkluderingsarbete vi utför. För att lyckas 

med ett inkluderingsarbete är det avgörande att bli medveten om samt synliggöra sina 

föreställningar normer samt kategoriseringar och därefter utmana dem.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

 

 yftet med denna studie  r att undersöka vilka föreställningar som skapas utifrån 

pedagogernas tidigare erfarenheter av barn med intellektuell funktionsnedsättning samt ifall 

samhällets föreställningar, normer och kategoriseringar påverkar lärandemiljön i arbetet med 

barn som har intellektuell funktionsnedsättning. För att synliggöra detta ställs följande frågor: 

 

 Vilka föreställningar har pedagogerna om barn med intellektuell funktionsnedsättning 

i förskoleklass?  

 Hur uttrycker pedagogerna sitt arbete med barn som har intellektuell 

funktionsnedsättning?     

 Vilka normer och kategoriseringar framkommer i pedagogernas sätt att tala om barn 

med intellektuell funktionsnedsättning samt i vilka omgivningar blir barn med 

intellektuell funktionsnedsättning avvikare?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt redogörs socialkonstruktivismen och dess innebörd samt de begrepp som är 

relevanta för studien. Då studien fokuserar på föreställningar, normer och kategoriseringar 

anses det lämpligt att utgå från socialkonstruktivismen som har fokus på konstruktioner. Jag 

har valt att presentera valda delar ur den socialkonstruktivistiska ansatsen som jag anser vara 

relevanta för genomförandet av analysen. 

 

Socialkonstruktivism 
 

Sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckman introducerade ”social konstruktion” som 

begrepp i sin bok ”The social construction of reality” (Berger & Luckman, 1979). I denna bok 

beskriver författarna socialkonstruktivismen som en social teori vilken har till syfte att tolka 

människors sociala verklighet, det vill säga hur människan formar och uppfattar verkligheten 

utifrån sociala relationer. Socialkonstrutivismen synliggör hur individer uppfattar 

verkligheten utifrån sina subjektiva perspektiv, vilket är en process i ständig rörelse. Med 

andra ord finns ett oändligt antal subjektiva sätt att tolka, förstå och förklara olika fenomen i 

samhället, och dessa subjekt skapar gemensamma överenskommelser om vad som är verkligt 

respektive overkligt i intersubjektiva överenskommelser (ibid.). På samma sätt menar 

sociologen Søren Barlebo Wenneberg (2010) att normer är socialt konstruerade fenomen, 

vilka även de skapas genom intersubjektivitet.  

 

Filosofen och psykologen Magdalene Thomassen menar att språket har stor betydelse i detta 

sammanhang genom att språket styr vår kunskapsinhämtning, verklighetsuppfattning och våra 

normer. Hon (ibid.) pekar på att all kunskap skapas genom språkliga relationer i sociala 

gemenskaper. Thomassen hävdar alltså att kunskap och verklighet baseras på sociala och 

kulturella relationer. Genom dessa relationer och språkliga överenskommelser skapas vissa 

kunskaper och verklighetsuppfattningar som anses ideala för det samhälle vi lever i idag, 

vilka förvandlas till samhällsnormer, där vissa individer inkluderas och andra exkluderas 

(Thomassen, 2007). 

 

Med utgångspunkt i samhällsnormerna förekommer alltså variationer och avvikelser, där de 

individer som agerar i enlighet med normerna anses vara normala och inkluderade, medan de 

som agerar utifrån en mer alternativ verklighetsuppfattning lätt blir exkluderade (Dahlén, 
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u.å.). På detta sätt handlar socialkonstruktivismen om hur vi som individer förhåller oss till 

socialt konstruerade fenomenen och hur vi utvecklas och förändras utifrån dessa.  

 

Sociala problem existerar alltså i form av beskrivningar och handlingar vilka avviker från 

normen (Thomassen, 2007, s.205). Även Anna Meeuwisse och Hans Swärd, akademiskt 

verksamma inom socialt arbete, beskriver att sociala problem uppstår genom avvikelser från 

den normativa ordningen, där de invider som avviker från normen ofta exkluderas ur den 

sociala gemenskapen (Meeuwisse & Swärd, 2002, s.28-36). 

 

Sociala problem definieras ofta som en relation eller ett avstånd mellan vad som 

uppfattas som normalt och acceptabelt och vad som uppfattas som problematiskt och 

icke önskvärt. Det kan gälla […] värderingar som strider mot samhällets normer och 

majoritetens värderingar. (Meeuwisse & Swärd, 2002, s. 37) 

 

Uppsatsens frågeställningar och intervjumaterial betraktas utifrån det socialkonstruktivistiska 

perspektivet. 

 

4 Begrepp 
 

 

I detta avsnitt förklaras begrepp som är relevanta för förståelse av kommande analys. De 

övergripande begreppen är intellektuell funktionsnedsättning, inkludering och inkluderande 

undervisning, integrering, föreställning och kategorisering, normalitet, avvikelse, normkritik, 

makt, det kompetenta barnet och förväntingar.    

 

Intellektuell funktionsnedsättning 
 

Begreppet utvecklingsstörning används i lagen om LSS (1993:337) och Skollagen 

(2010:800). Dock används termen ”intellektuell funktionsneds ttning” i denna uppsats, 

eftersom det är nutidens officiella term. Barnläkaren Peter Tuominen beskriver intellektuell 

funktionsnedsättning på följande sätt: 

En intellektuell funktionsnedsättning innebär att ett barn har nedsatt intelligens, och 

också sämre förmåga inom minst två av tre områden: teoretisk förmåga, det vill säga hur 

hen klarar av att läsa, skriva, räkna och annat som tränas i skolan. Social förmåga, till 
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exempel hur hen kan umgås med andra. Praktisk förmåga, hur hen klarar aktiviteter i det 

dagliga livet som till exempel att äta, tvätta sig och klä sig. (Peter Touminen, 2016)  

Intellektuell funktionsnedsättning bidar alltså till att personen har svårare för att tänka abstrakt 

och behöver extra tid att förstå och lära sig saker. Intellektuell funktionsnedsättning har 

flertalet orsaker, exempelvis kromosomavvikelser. Downs syndrom är den mest vanliga och 

kända kromosomavvikelse som ger intellektuell funktionsnedsättning (Peter Touminen, 

2016). 

 

Inkludering och exkludering  
 

 egreppet inkludering och den engelska termen ”inclusion” st r f r medräknande, 

medtagande, inneslutning och inbegripande (Mitchell, 2015, s.297). UNESCO
2
:S definition 

av inkluderande undervisning är: 

 

[…] en process som omfattar omvandling av skolor och andra lärosäten så att de tillgodoser 

alla  barns behov - pojkar, flickor, elever från etniska och språkliga minoriteter, barn på 

landsbygden, barn som drabbats av hiv och aids, har funktionsnedsättningar och 

inlärningssvårigheter. (Mitchell, 2015, s.297) 

 

Inkludering innebär att skolan ser till att elever med särskilda behov får vara i samma miljö 

som de andra eleverna. Detta ska ske med få begränsningar, vilket innebär att pedagogen ska 

anpassa både miljö och undervisningssätt till samtliga barn som har rätt till undervisning. 

Dock hävdar Lisa Asp-Onsjö (2006, s.191) att det kan finnas tre olika sidor av inkludering 

vilka är; den rumsliga inkluderingen, den sociala inkluderingen samt den didaktiska 

inkluderinen. Den rumsliga inkluderingen är den inkludering där eleven är inkluderad i 

miljön, vilket även Mitchell (2015) talar om. Den sociala inkluderingen innebär att eleven kan 

ingå i ett socialt sammanhang och i vilken utsträckning detta sker. Den didaktiska 

inkluderingen står för vilken grad de didaktiska förutsättningarna är anpassade till eleven och 

i vilken utsträckning eleven lär sig (Asp-Onsjö, 2006, s.191).  

 

Det motsatta till inkludering är exkludering vilket betyder uteslutning eller avskiljning (Asp-

Onsjö, 2006, s.17). Exkludering kan ske socialt, didaktiskt och rumsligt. En social 

                                                 
2
 FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, med sekretariat i Paris. 
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exkludering sker då ingen samverkan sker mellan elever eller elev och pedagog. Didaktisk 

exkludering sker om pedagogen har för höga förväntningar eller att kunskapsnivån är för hög 

för eleven. Den rumsliga exkluderingen innefattar hur vida inkluderad eleven är i 

lärandemiljön (Asp-Onsjö, 2006, s.17, 191). 

 

Integrering 
 

Enligt Nationalencyklopedin (2017) betyder ordet integrerad  terst lld  or rd  ostympad, hel. 

Vidare kan integration förklaras som en sammansmältning av olikartade delar i syftet att bli 

en helhet. Mitchell menar att integrering är en process som stimulerar skilda enheter att bli 

förenade. I klassrumssituationer innebär integrering att forma en integrerande miljö i 

klassrummet (Mitchell, 2015, s.297). Även Ingemar Emanuelsson, professor i 

specialpedagogik, pekar på att termen integrering kan stå för en utvecklingsprocess som leder 

till ett förenande mål som kan kallas integration (1996). 

 

Mitchell hävdar även att i skolväsendet ska elever vara integrerade, vilket innebär att det 

enskilda barnet ska anpassa sig till skolans regelverk. I denna integrationsprocess placeras 

vissa elever i en ”vanlig klass” f r att sedan förflyttas till stödskola (Mitchell, 2015, s.297). 

 

Föreställning och kategorisering 
 

En föreställning menar Henry Egidius (2005) är ” en uppfattning av något som man gör sig en 

 ild av. […] f rest llningar som man uppfattar som ett  terkallande i minnet av n got tidigare 

upplevt” (Egidius, 2005). Genom olika föreställningar kategoriseras människor utifrån olika 

skalor. Dahlén talar till exempel om en fysisk skala vilket innefattar kön, etnicitet, utseende 

eller en funktionsskala där vi rör oss i en skala med olika funktionsvariationer. Hon hävdar att 

kategorier  r grupper ”d r vi placeras utifr n vad vi anses ha f r egenskaper” (Dahlén  u.   

s.6-7).  

 

Normalitet, avvikelse och normkritik 
 

Sociologen Mats   rjesson hävdar att normen å ena sidan kan ses som en standard vilken 

syftar till det som är vanligt förekommande i samhället. Å andra sidan kan normen ha en 

värderande inne  rd som avgör hur individer bör bete sig. Utifrån denna norm skapas en 

motsats till normalitet vilken kallas för avvikelse (Börjesson, 1997).  
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Förskolläraren Aisha Lundgren (2014) skriver i sin bok normkritiska metoder att normkritik 

utmanar rådande normer genom att ifrågasätta de uppfattningar vi har om det som kallas 

normalt. Runt omkring oss individer finns oskrivna regler, det vill säga  normer, som är 

inrotade i vårt tänkande och förhållningssätt, och dessa normer visar sig i vårt handlade och 

ställningstagande. Genom normkritiskt tänkande ifrågasätts normerna och utmanar vårt sätt 

att tänka och agera. I det normkritiska tänkandet blir det mindre viktigt att dra gränser mellan 

det normala och det onormala (Lundgren, 2014). I denna uppsats antas att detta normkritiska 

tänkande och agerande kan underlätta i skolans värld där alla barn ska inkluderas. 

 

Makt 
 

Frågan om barnens inklusion och exklusion kan även betraktas utifrån Foucaults 

maktperspektiv (Foucault, 1972). Detta Foucault-baserade maktperspektiv beskriver hur 

individer upprätthåller sina subjektiva kategoriseringar av världen genom språket och 

kommunikationen med omvärlden. Detta språk uttrycks i institutioner och sociala grupper och 

internaliseras i samhällsindividerna som befinner sig i dessa sociala sammanhang (Foucault, 

1972). Exempelvis beskriver Dahlén hur sådana sociala relationer styr individers impulser att 

inkludera en norm men utesluta en annan. Ett exempel på det är hur individer kategoriserar 

och därmed stereotypiserar individer med en viss hudfärg, inkomst, könstillhörighet eller 

förmåga (Dahlén, u.å.). Denna stereotypisering eller diskriminering upprätthålls genom att 

individer med mindre makt, inflytande, inkomst och social status exkluderas ur den sociala 

gemenskapen (Hörnqvist, 2012), vilket exempelvis gäller intellektuellt funktionsnedsatta. 

 

Foucault sorterar under en alternativ teoriskola men anknyter till denna uppsats genom att 

åskådliggöra hur barn blir ”andrafierade” i Sveriges nuvarande skolsystem. Denna 

andrafiering blir tydlig i en statlig offentlig utredning, Utbildningens dilemma (SOU 2006:40) 

som tydliggör hur demokratiseringen grundlade ett modernt utbildningssystem som nu utgör 

en av grundvalarna för att disciplinera samhällsmedborgarna. I detta utbildningssystem 

tvingas samhällsmedlemmarna att socialiseras och disciplineras i ett etablerat hegemoniskt 

normsystem (ibid.). Foucault (1972) belyser att detta normsystem skapar en vikänsla som är 

nödvändig för att integrera nationen och upprätthålla demokratin. Paradoxalt kan denna 

integration motverka utbildningens syfte att inkludera alla i det demokratiska systemet och 
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istället reproducera föreställningar om ett normalt ”vi” och ett onormalt ”dem” bland eleverna 

(SOU 2006:40).  

 

Det kompetenta barnet och förväntingar 
 

Inom det svenska demokratiska utbildningssystemet har begreppet ”det kompetenta barnet” 

börjat användas mer frekvent under de senaste tio åren (Johansson & Pramling–Samuelsson, 

2003). Begreppet har sitt ursprung i spädbarnsforskningen och används mycket i förskolan 

och förskoleklasser. Närmare bestämt menar Johansson och Pramling–Samuelsson att det har 

skett ett paradigmskifte i vuxnas syn på barn. Tidigare betraktades barnen som blanka blad 

vilka kunde fyllas med kunskap, men idag talas om det kompetenta barnet som förväntas att 

per automatik kunna ingå i flertalet sociala sammanhang för att klara av det liv som förväntas 

av dem (ibid., s. 57 ff). I detta sammanhang menar Winter (1994) att vi människor förväntar 

oss att individerna i omgivningen ska bete sig på ett visst sätt.  Utifrån våra erfarenheter avgör vi 

alltså vad elever kan respektive inte kan. Förväntningarna påverkar individerna att se det som 

förväntas i andra (Winter, 1994). Genom dessa förväntningar och förförståelser diskrimineras 

och andrafieras minoritetselever, vilket skapar en diskrepans mellan utbildningens 

inkluderande målsättning och reella praxis (SOU 2006:40). Lärare, kuratorer och andra 

skolpedagoger fungerar i dessa sammanhang som grindvakter vilka utifrån sina 

maktpositioner och förväntningar inkluderar och exkluderar eleverna (ibid.).  
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5 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning. Jag har valt att presentera denna tidigare 

forskning som utkristalliserat sig i tre kategorier, i likhet med frågeställningarna. Denna 

tidigare forskning belyser pedagogers föreställningar, om barn med intellektuell 

funktionsnedsättning, pedagogiskt arbete med barn som har intellektuell funktionsnedsätning 

samt i vilken omgivning dessa barn blir avvikare.  

 

Pedagogers föreställningar om barn med intellektuella funktionsnedsättningar 
 

Psykologerna Natalie S Golding och John Rose har undersökt samhällets och 

omsorgsarbetares föreställningar om människor med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Deras resultat visar att majoriteten av individer med intellektuell funktionsnedsättning 

diskrimineras och utsätts för negativa föreställningar av samhället. Föreställningar synliggörs 

genom att folk tittar konstigt på dem eller uttrycker sig negativt om deras personlighet, 

exempelvis säger att de är dumma eller tröga. I jämförelse med barn visar Golding och Rose 

att vuxna individer är mindre förstående och mer dömande i olika sammanhang och 

situationer. Golding och Rose belyser även att individer med intellektuell 

funktionsnedsättning kan utsättas för positiva diskrimineringar av pedagoger eller 

omsorgsarbetare. Positiva diskrimineringar kan handla om att pedagogen är oärligt artig, har 

ett tillgjort trevligt bemötande eller är extra hjälpsam. Dessa positiva diskrimineringar baserar 

sig vanligtvis på antaganden om intellektuellt funktionsnedsatta som inte stämmer överens 

med verkligheten (Golding & Rose, 2014, s.122-124). 

 

Sociologerna Anke de Boer, Sip Jan Pijl och Alexander Minnaert menar att pedagoger ser sig 

själva ha bristande kunskaper om barn med intellektuell funktionsnedsättning och därför har 

en negativ och osäker föreställning gentemot barn med intellektuell funktionsnedsättning. 

Studiens forskningsresultat visar även att majoriteten av lärarna var negativa till en 

inkluderande skolgång, vilket framförallt gällde de erfarna pedagogerna. Å andra sidan 

poängterar de Boer att lärare med stor erfarenhet av ett inkluderande arbetssätt var mer 

positiva än de lärare som inte har erfarenhet och inte fått stöd från ledning och specialpedagog 

(De Boer et al., 2010, s.343). 
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Antropologen Love Nordenmark samt pedagogen Maria Rosén skriver i sin bok Lika värde, 

lika vilkor? om hur föreställningar kan påverka arbetet med till exempel elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. De hävdar även att mer kunskap om den som inte tillhör 

’det vanliga’ det vill säga normen, blir mindre främmande (Nordenmark & Rosén, 2008).  

 

Pedagogiskt arbete med barn som har intellektuell funktionsnedsättning 
 

I sin avhandling beskriver neuropsykologen Anne-stine Dolva hur intellektuellt 

funktionsnedsatta barn i praktiken kan integreras i verksamheten. Dolva förklarar att det är ett 

stort steg att börja i skolan, och att inkludering samt integrering ofta handlar om skolmiljö, 

lärarens föreställningar och omgivningens stöd. Hon menar att barnet måste få stöd från andra 

yrkesverksamma som har erfarenheter av barn med exempelvis Downs syndrom. Hon visar 

även hur viktigt det är med god interaktion med klasskamrater och pedagoger, där samtliga 

inblandade förstår det funktionsnedsatta barnet (Dolva, 2009, s.3-10). 

 

Lärarna tycks dock ha problem med denna förståelse på grund av bristfällig kunskap och 

utbildning. Exempelvis visar Petra Engelbrecht, Estelle Swart, Marietjie Oswald samt Irma 

Eloff i deras psykologibaserade studie hur kunskapsbrist men även tidsbrist är ett utbrett 

problem bland pedagoger. Lärarna i deras undersökning hade lång arbetslivserfarenhet men 

ansåg sig inkompetenta när de hade ett barn med intellektuell funktionsnedsättning i sin klass. 

Engelbrecht et al. menar att lärare idag känner att de har för lite tid till att planera för den elev 

som behöver extra material och därför känner sig stressade i sådana undervisningssituationer. 

I studien framkom även att lärarna inte kunde anpassa lärmiljön till eleven med intellektuell 

funktionsnedsättning och att det därför inte skulle gynna eleven att undervisas i en 

inkluderande skola. Lärarna i studien ansåg sig inte heller ha fått den rätta utbildning som 

krävdes för att arbeta inkluderande (Engelbrecht et al., 2003, s.300-304). 

 

I likhet med Engelbrecht et al. (2003) visar Mohammed Al-Zyoudis pedagogikstudie att 

majoriteten lärare hade negativa föreställningar gentemot barn med intellektuell 

funktionsnedsättning i sin verksamhet. Därför blev det svårare för lärarna att inkludera dem i 

undervisningen. Lärarna med mindre än sex års arbetslivserfarenhet hade en mer positiv 

inställning än de som hade mer än sex års arbetslivserfarenhet. Studien visar även att negativa 

föreställningar baserades på en kunskapsbrist bland lärarna (Al-Zyoudis, 2006, s.59f). 
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Etnologen Göran Nygren bekräftar ovanstående resonemang och visar att pedagogernas 

största utmaning är det pedagogiska arbetet i form av att planera individuellt material. I 

studien uttryckte lärarna dessutom att de önskade mer stöd i form av kompetensutveckling 

(Nygren, 2008). Även specialpedagogen Sverre Asmervik (2001) menar att läraren måste 

anpassa materialet samt aktiviteten till barnets förutsättningar för att ett inkluderingsarbete 

ska lyckas. 

 

De pedagoger som deltog i en undersökning av Ömür Sadigoglu et al. poängterar att lärarna 

vill öka sin kompetens genom utbildning om inkluderande arbetssätt. Majoriteten av 

pedagogerna ansåg sig inte få rätt stöd från den speciallärare som var kopplad till skolan eller 

barnet för att kunna göra rätt anpassningar i undervisningen. Pedagogerna ansåg även att det 

borde vara en speciallärare i varje klass för att ett inkluderingsarbete ska kunna genomföras 

på bästa sätt (Sadigoglu et al.,2013, s.176f). Även det utbildningsvetenskapliga forskarteamet 

Kathleen Mortier et al. menar att lärare känner sig oroliga och osäkra kring elever med 

speciella behov eftersom de har för lite kunskap om dem. För att lyckas med 

inkluderingsarbetet är det därför viktigt att pedagogen får den fortbildning och det stöd som 

behövs för att lyckas inkludera samtliga barn (Mortier et al.,2010). 

 

Språket har visat sig ha stor betydelse för föreställningarna av intellektuellt funktionsnedsatta 

(Roush, 1986). Närmare bestämt förklarar den amerikanska psykologen Susan Roush att de 

pedagoger och omsorgsarbetare, som arbetar med intellektuellt funktionsnedsatta barn, 

behöver uttrycka sig på ett positivt sätt, eftersom positiva språkliga uttryck färgar av sig på 

omgivningens uppfattningar. Språket blir därför ett sätt att förändra föreställningarna om 

intellektuellt funktionsnedsatta och göra dem mer inkluderade i undervisningen (Roush, 

1986). Även specialpedagogen Désirée von Ahlefeld-Nisser pekar på vikten av att 

pedagogerna medvetandegörs om språkets betydelse. Att bli bemött och välkomnad är av 

betydelse för alla individer och det gäller i synnerhet personer med funktionsnedsättning. För 

att bemötas på ett sätt som gör att den funktionsnedsatte förstår undervisningen och känner sig 

inkluderad i skolan behöver pedagogerna därför vara medvetna om språkets betydelse. 

Ahlefeld-Nisser poängterar dessutom att pedagoger behöver vara flexibla och uppmärksamma 

på vilka behov de specifika barnen har, eftersom intellektuell funktionsnedsättning är en 

mycket bred beteckning som täcker olika egenskaper i olika individer, där det inte går att 

skapa en manual för hur barn med denna typ av funktionsnedsättning ska bemötas (Von 

Ahlefeld- Nisser, 2009, s.27-29, 266). 
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Samhällets och skolans föreställningar om intellektuellt funktionsnedsatta 
 

Nygren har skrivit om inkludering och exkludering i sin studie skolvardag med rörelsehinder 

och menar att exkludering och utanförskap ofta sker omedvetet hos samhällsindividerna. Han 

menar att det är extra viktigt för pedagoger, men även andra som är i kontakt med barn som 

har intellektuell funktionsnedsättning, att medvetandegöra de  kategoriseringar som finns, 

samt förmedla budskapet ”du hör hemma h r” till de barn som exkluderas. En stor hjälp i 

detta sammanhang är att skolan har inkluderande strategier och sprider positiva 

föreställningar om inkludering på alla nivåer i organisationen. Det handlar inte enbart om 

lärare och förskollärare utan även om chefer, specialpedagoger och andra aktörer i skola och 

samhällsinstitutioner. Studien visade även att skolorna strävade efter att göra skolsituationen 

inkluderande för de elever, i hans fall funktionshindrade, genom engagerad och kompetent 

personal med höga krav på skolan i form av ett bra elevperspektiv och individualiserad 

undervisning (Nygren, 2008). 

 

Dolva relaterar till Nygrens argument genom att förklara hur utveckling och lärande är nära 

kopplat till samhällets sociala och kulturella relationer. Dessa relationer påverkar barnets 

utveckling genom att inkludera eller exkludera barnet utifrån dess beteende och förmåga. För 

att barnet ska utvecklas i en ”vanlig” klass måste förväntningarna därför stämma överens med 

barnets förmågor, annars blir det exkluderat (Dolva, 2009, s.3-10). 

 

EunJung Lee och SoHyun Lee betonar framförallt vikten av att inkludera barn med 

intellektuell funktionsnedsättning i vanlig verksamhet. De menar att pedagoger borde anpassa 

verksamheten efter de barn som har intellektuell funktionsnedsättning eftersom skoldagen 

skulle bli mer strukturerad och bidra till bättre planerade lektioner. Denna sorts pedagogik 

skulle gynna samtliga elevers utveckling och inte enbart elever med intellektuell 

funktionsnedsättning (Lee & Lee, 2009, s.305f). I likhet med föregående studie menar  

speciallärarna Yoon-Suk Hwang och David Evans i sin undersökning att mer än hälften av 

pedagogerna är positiva till inkludering. De menar även att ett inkluderingsarbete skulle skapa 

positiva föreställningar och förändra synen på barn med intellektuell funktionsnedsättning. 

Dock såg lärarna, som medverkade i Hwang och Evans studie, en viss svårighet med 

inkluderande undervisning i och med att intellektuellt funktionsnedsatta barn vid vissa 

tillfällen inte skulle förstå undervisningen och att barnen vid undervisningstillfällena skulle 

gynnas av specialundervisning. Även om majoriteten av lärarna var positiva till inkludering 
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och för det mesta endast såg fördelar ansåg de sig inte ha tillräcklig utbildning och kunskap 

för att genomföra en inkluderande undervisning (Hwang & Evans, 2011, s.8-9). 

 

I linje med Hwang och Evans (2011) förklarar sociologen Kristian Lutz att en inkluderande 

miljö bör handla om att anpassa miljön efter de variationer som finns i förskoleklassen. I sin 

avhandling menar Lutz dock att pedagoger långt ifrån arbetar inkluderande, eftersom 

pedagogerna ofta vill att barnet som avviker ska få stöd av exempelvis en elevassistent som 

kan skapa specialundervisning utanför klassrummet. Han poängterar också att pedagoger ofta 

uttrycker hur barnets ”avvikande” egenskaper hindrar förskoleklassens undervisningsmål, och 

att barnet som ska ”inkluderas” ofta inte hör hemma någonstans eftersom omfattande resurser 

knyts till det enskilda barnet istället för att nå klassen som helhet (Lutz, 2006, s.153). 

Specialpedagogen Ann Ahlberg menar dock att det finns ett stort glapp mellan teori och 

praktik, där lärare än idag ofta exkluderar elever från ordinarie undervisning genom att ta ut 

dem ur klassrummet. Oftast anses denna exklusion vara för ” arnets   sta”, men genom 

exklusionen uppnår undervisningen inte målet om en inkluderande skola (Ahlberg, 2013). 
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6 Metod 
 

Detta avsnitt behandlar hur studien har genomförts, vilken metod som använts, beskrivning av 

urval som gjordes samt hur datainsamling och danaanalys genomförts. Under detta avsnitt 

beskrivs även studiens generaliserbarhet, trovärdighet samt de forskningsetiska principer som 

användts vid genomförandet av studien.  

 

Kvalitativa intervjuer 
 

I studien användes kvalitativa intervjuer då syftet var att undersöka föreställningar, normer 

och kategoriseringar bland pedagoger i förskoleklass. För att kunna svara på studiens 

frågeställningar och få en djupare förståelse för informanternas erfarenheter och reflektioner, 

var det av vikt att använda en metod som gav möjlighet till nyanserande svar och 

beskrivningar. Enligt sociologen Alan Bryman bidrar kvalitativa forskningsmetoder till att ge 

en välnyanserad förståelse för personers beteenden, värderingar och åsikter (Bryman, 2011, 

s.40ff). Även sociologerna Bo Johansson och Per-Olov Svedner f rklarar att kvalitativa 

intervjuer  r effektiva f r att f nga informanternas f rkunskaper  v rderingar  intressen och 

föreställningar (Johansson & Svedner, 2010, s.31). Jag följde en intervjuguide (se bilaga 2) 

med öppna frågor som var användbara vid intervjutillfällena. De kvalitativa intervjuerna hade 

låg grad av struktur och därför gav intervjufrågorna extra struktur genom att frågorna kretsade 

kring uppsatsens frågeställningar. Frågorna kom inte i någon specifik ordning under 

vintervjun då syftet med kvalitativa intervjuer var att det skulle bli en dialog mellan mig och 

informanterna. Eftersom jag ville få så nyanserade och djupa svar som möjligt ställdes 

oförberedda följdfrågor till informanterna, som varierade fr n intervju till intervju.   

 

Datainsamling  

Urval och genomförande 
 

Uppsatsen utgick från ett målinriktat urval, med intervjupersoner som bedömts vara bäst 

lämpade att besvara uppsatsens frågeställningar (Bryman, 2011, s.434). Jag tog därför kontakt 

med en skola i södra Sverige med tre förskoleklasser och två pedagoger i varje klass. I 

urvalsprocessen fanns ingen intention att begränsa urvalet till exempelvis kön, ålder eller 

arbetslivserfarenhet eftersom jag inte fann det relevant för studiens syfte. Studiens syfte var 

att undersöka föreställningar, kategoriseringar och normer som fanns hos pedagoger och 

därför valde jag pedagoger som hade olika lång erfarenhet av barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Under studiens gång valde dock två pedagoger att avbryta sin 
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medverkan i studien eftersom de tyckte att ämnet var känsligt. Alla intervjuer har spelats in 

och transkriberats. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i skolan där informanterna arbetade och på en plats där vi 

alla kände oss trygga och ostörda. Intervjuerna tog ca 45 minuter och jag använde mig av 

diktafon vid samtliga tillfällen. Anledningen till att jag valde ljudinspelning som hjälpmedel 

var för att kunna fokusera på samtalet, följdfrågorna samt informanternas ansiktsuttryck för 

att ha möjlighet till att anteckna dem.  

 

Informanter 
 

Informanterna arbetar i en förskoleklass i södra Sverige. De är i olika åldrar och har arbetat i 

förskoleklass olika länge. För att anonymisera intervjupersonerna har fiktiva namn valts. Två 

av informanterna, Evelina och Hamide, är kvinnor. Två av informanterna, Eric och Cim, är 

män. Samtliga informanter har erfarenheter av att arbeta med barn som har intellektuell 

funktionsnedsättning.  

 

• Evelina är utbildad förskollärare och har arbetat i cirka 30 år inom barnomsorg och 

förskoleklass. 

• Hamide är utbildad förskollärare och har arbetat i förskoleklass cirka 15 år.  

• Eric har ingen förskollärarutbildning och har arbetat från och till i skolans värld under tre år.  

• Cim är utbildad förskollärare med erfarenhet av barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar och har arbetat i förskoleklass i ungefär fyra år.  

 

Dataanalys 
 

Samma dag som intervjuerna genomfördes transkiberades materialet. Efter transkriberingen 

fick informanterna tillfälle att kontrollera den skrivna texten och bekräfta att materialet var 

korrekt och att jag uppfattat dem rätt. Analysen genomfördes i tre olika faser. I första fasen 

lästes materialet igenom ett flertal gånger för att få en uppfattning om vilket material som var 

användbart. Utifrån en tematisk analysmetod lästes transkriberingarna noga igenom ett flertal 

gånger (Bryman, 2011, s.258).  Därefter kategoriserades matetialet i likheter och skillnader. 

Under denna fas kunde jag även se vilka teman som utkristalliserat sig. Under fas tre 

sorterade jag in materialet i teman som går i linje med studiens tre frågeställningar och 
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tidigare forskning. Citat valdes ut noggrant då de skulle ha en fristående innebörd i 

resultatdelen. Efter citaten utsetts till studien och jag såg att de passade in under varje kategori 

analyserades materialet utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet med koppling till 

relevanta begrepp för studien samt tidigare forskning. Analysen har genomförts med ett öppet 

sinne och med lyhördhet för vad som kunde vara av vikt för studien.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Den norske psykologen Steinar Kvale (1997) beskriver att validitet handlar om att studien 

undersöker det den är avsedd att undersöka. Genom att noggrant ha formulerat intervjufrågor 

som stämmer överens med syfte och frågeställningar bör studiens validitet därför öka (ibid., 

s.261). Reliabilitet handlar framförallt om ifall studien ger samma resultat om den upprepas 

av andra forskare (Kvale & Brinkman, 2009, s.263). För att öka studiens reliabilitet var jag 

mycket noggrann och metodisk vid transkriberingen av intervjumaterialet, samt organiserade 

intervjumaterialet efter uppsatsens tre frågeställningar och teman. Vad gäller studiens 

generaliserbarhet anser jag att det begränsade antalet intervjupersoner innebär att resultatet 

kan betraktas som generaliserbart i samtliga förskoleklasser med intellektuellt 

funktionsnedsatta elever. Detta eftersom föreställningarna och normerna som synliggörs hos 

informanterna är en del av den allmänna syn som råder om elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i samhället. Eftersom det var möjligt att ställa följdfrågor under 

intervjuerna erhölls djupare information som berörde studiens syfte och frågeställningar.  

 

Etiska överväganden 
 

 etenskapsr det har gett riktlinjer som syftar till att ”ge normer f r f rh llandet mellan 

forskare och uppgiftsl mnare s  att vid konflikt en god avv gning kan ske mellan 

forskningskravet och individskyddskravet” (Vetenskapsr det  2002, s.6).  etenskapsr det har 

därför formulerat fyra huvudregler som tillämpas i denna uppsats. Kraven heter 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

• Informationskravet inne  r att informanten ska informeras om studiens syfte. Forskaren 

m ste  ven upplysa om att deltagandet  r frivilligt och kan av rytas n rhelst informanten 

vill. 
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•  amtyckeskravet inne  r att deltagaren i unders kningen har r tt till att sj lv  est mma 

 ver sin medverkan och kan avbryta medverkan när som helst under studiens gång.  

• Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. 

•  yttjandekravet inne  r att insamlade uppgifter om enskilda personer endast f r anv ndas 

f r den aktuella studiens syfte.  

(Vetenskapsrådet, 2002, s.6-12) 

 

Eftersom två av informanterna hoppade av på grund av känsligt ämne var det extra viktigt att 

reflektera över de etiska riktlinjerna. I förarbetet valde jag att vara tydlig om informanternas 

rättigheter om att avbryta sin medverkan i studien, informationen fick de både skriftligt och 

muntligt (se bilaga 1). Jag var även noga med att poängtera att jag skulle använda ficktiva 

namn i studien. I studien anges inte i vilken stad intervjuerna ägde rum då anonymiteten 

skulle vara så säker som möjligt. Jag uttryckte en stor tydlighet i att det insamlade materialet 

endast kommer användas i min studie och efter uppsatsen publicerats kommer materialet att 

förstöras. Jag såg även till att följa Vetenskapsrådets princip om att upprätthålla ett oberoende 

förhållningssätt gentemot respondenterna. Det gjorde jag genom att enbart intervjua personer 

som står i ett oberoendeförhållande till mig. Denna uppsats bör därför i tillräckligt hög grad 

tillmötesgå Vetenskapsrådets etiska individkrav (Bryman, 2011, s.131). 

 

 

Källkritik 
 

Urvalet begränsades till informanter i förskoleklasser eftersom förhållandevis få studier tycks 

ha genomförts inom detta forskningsfält, samt eftersom förskoleklasser blir obligatoriska från 

och med hösten 2018. Urvalet avgränsades till endast en skola där pedagogernas  

arbetslivsefarenhet är olika lång och med olika ålder och kön, vilket skapar en 

generaliserbarhet och spridning i urvalet. Studien baseras alltså på ett fåtal informanter,  men 

å andra sidan erbjöds det möjligheter att ägna mer tid och analys för varje intervjuperson. I 

efterhand står det klart att ett antal reservinformanter borde ha ingått i urvalet, utifall att några 

informanter skulle avböja intervjun.  
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För att öka relevansen i urvalet intervjuades endast pedagoger i rollen av klassföreståndare i 

förskoleklass. Visserligen hade även specialpedagoger kunnat intervjuats, men till skillnad 

från övriga pedagoger har specialpedagoger utbildning inom specialpedagogik och kan därför 

tänkas ha åsikter och erfarenheter som starkt skiljer sig från andra pedagoger. Elever 

intervjuades inte, på grund av etiska skäl och kraven på målsmans godkännande. Med andra 

ord genomförs intervjuer om barn med intellektuell funktionsnedsättning och inte med barnen. 

Det kan uppfattas som en brist i studien att eleverna inte får berätta om sina upplevelser 

eftersom det är främst deras situation som analyseras.  

 

Informanterna fick inte intervjufrågorna i förväg, eftersom informanterna då hade fått 

utrymme att diskutera frågorna sinsemellan, vilket hade riskerat att förvränga studieresultatet. 

De semistrukturerade kvalitativa intervjufrågorna visade sig vara lämpliga och användbara för 

att få svar på  intervjufrågorna, i och med att frågorna var tillräckligt strukturerade för att 

relatera direkt till uppsatsens frågeställningar, medan följdfrågorna säkerställde att 

informanterna verkligen svarade på intervjufrågorna. Det var dock svårt att på ett naturligt sätt 

formulera följdfrågor under intervjuerna på grund av mina erfarenheter och förförståelser. Att 

ställa rätt följdfrågor blev alltså en utmaning, och jag behövde därför intervjua om 

informanterna två gånger. Under den första intervjuomgången var intervjufrågorna alldeles 

för breda, vilket bidrog till en alltför spretig analys. Det visade sig även att vissa av frågorna 

och svaren blev oanvändbara för analysen. De frågor som var oanvändbara kunde alltså inte 

tillämpas i analysen, men bidrog till ökade insikter om informanternas förförståelse. Därför 

ingår även dessa frågor i frågeformuläret (se bilaga 2). 
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7 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens intervjumaterial som analyseras utifrån det 

socialkonstruktivistiska perspektivet samt begreppen intellektuell funktionsnedsättning, 

inkludering, exkludering, integrering, föreställning, kategorisering, normalitet, avvikelse, 

normkritik, makt samt det kompetenta barnet. Resultat och analysdelen är indelade i tre teman 

som går i linje med studiens syfte och frågeställningar.  

 

Pedagogers föreställningar om barn med intellektuella funktionsnedsättningar 
 

 

Informanterna tycks ha två skilda föreställningar om barn med intellektuella funktionsnedsättningar, 

där den ena föreställningen baseras på deras egenskaper utanför skolan och den andra föreställningen 

baseras på hur barnen beter sig i skolan. Föreställningarna om dessa barns egenskaper utanför skolan 

verkar handla om att de är annorlunda på ett nästan positivt sätt, där uttryck som exempelvis ”glada”  

”sn lla”  ”trivs med livet” och ”s ta” dök upp under intervjuerna: 

 

Jag vet att barn med intellektuell funktionsnedsättning kan ha Downs syndrom 

[…]. Mina möten med Downs syndrom är att de har egna sätt att kommunicera 

eftersom talet inte riktigt har funnits där, de är ofta glada och nöjda med livet. 

(Hamide, 171024) 

 

Visst skiljer dem sig från oss andra på, ja, uppenbara sätt, men […] de är så 

vänliga och har så mycket kärlek och, jag har absolut inget emot dem. (Evelina, 

171018) 
 

På detta sätt tycks pedagogerna uttrycka en mer positiv bild av om barn med intellektuell 

funktionsnedsättning i jämförelse med befolkningen i stort, som enligt Golding och Rose tenderar att 

uttrycka nedlåtande åsikter om barn om intellektuella funktionsnedsättningar. Dock hävdar Golding 

och Rose att denna positiva bild kan övergå till positiva diskrimineringar om barnen tillskrivs 

egenskaper som inte stämmer överens med verkligheten (Golding & Rose, 2014, s.122-124). I vidare 

diskussion med samtliga pedagoger uppenbarar sig informanternas språkbruk om barn med 

intellektuell funktionsnedsättning: 

 

Jag tror att man då och då använder ordet utvecklingsstörd, fast när man inte 

arbetar med barnen. Själva orden intellektuell funktionsnedsättning är bra och 

beskrivande men inte helt lättanvänt. (Evelina, 171018) 

 

Många verkar ha svårt att kalla dem intellektuellt funktionsnedsatta och även jag 



 

22 

har svårt med ett så långt och klumpigt ord. Men samtidigt vill man ju inte av 

misstag ”f rminska” barnen eller få dem att tro att man har något emot dem 

genom att kalla dem för någonting som inte är helt ok i andras ögon. (Cim, 

171025) 
 

Med andra ord tycks informanterna använda beteckningen ”intellektuellt funktionsnedsatta” i 

professionella sammanhang och ”utvecklingsst rd” i andra och kanske mer privata sammanhang. 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv förklarar Thomassen hur sådana språkliga uttryck styr 

inte bara vår egen kunskapsinhämtning, verklighetsuppfattning och våra normer men även påverkar 

omgivningens bild av barn med intellektuell funktionsnedsättning. Genom språket förstår man olika 

begrepps innebörd och kulturell kontext. Genom språkliga överenskommelser konstrueras den 

verklighet för det ideala samhälle vi lever i idag, vilka förvandlas till samhällsnormer (Thomassen, 

2007).  

 

Det går även att ana ett socialt tryck på pedagogerna som handlar om att de måste använda ett korrekt 

språkbruk kring barn med särskilda behov, oavsett vad de egentligen känner för dessa barn. Utifrån 

Foucaults (1972) maktperspektiv ger det intrycket av att pedagogerna befinner sig i en överordnad 

maktrelation gentemot barn med intellektuell funktionsnedsättning, samtidigt som pedagogerna är 

infogade i ett normsystem som tvingar dem att uttrycka sig på ett sätt som kanske inte alltid går i linje 

med deras föreställningar. 

 

Berger och Luckmann (1979) understryker att normer  r sociokulturellt  etingade och konstrueras i 

samspelet mellan m nniskor. Det är först när något avviker från normen som normen synliggörs. 

Berger och Luckmann poängterar att barn socialiseras utifr n andras föreställningar och roller. Via 

dessa föreställningar och roller internaliseras normer i barnet. Med andra ord  vertar barnet andras 

f rest llningar och g r dessa v rderingar till sina egna (Berger & Luckmann, 1979).  

 

Samtliga pedagoger talar om sin barndom när de beskriver sina föreställningar om barn med 

intellektuell funktionsnedsättning. Det visar att pedagogerna är medvetna om att deras föreställningar 

om barn med intellektuell funktionsnedsättning konstruerades redan när de var små. 

 

När jag var liten fick jag höra att man [en intellektuellt funktionsnedsatt] inte var 

så smart och att man inte kunde saker som alla andra. […] Alltså, jag hoppas att 

jag har en mer utvecklad syn på det hela idag, men samtidigt så tror jag att gamla 

föreställningar nog inte dör ut hur lätt som helst. (Hamide, 171024) 

 

Jag som inte har det [utbildning] har ju kvar mina föreställningar sedan jag var 

liten faktiskt. Och kanske borde jag försöka utveckla mina uppfattningar på den 
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fronten, för vissa gamla uppfattningar kanske inte är helt rätt. (Eric, 171019) 

 

Pedagogerna i studien hävdar att de har kvar sina föreställningar och det var ingen informant som 

nämnde att de hade ändrat sina barndomsföreställningar om intellektuellt funktionsnedsatta. Därmed 

kan man tänka sig att inkluderingsarbeten för barn, med intellektuell funktionsnedsättning, inte 

nödvändigtvis innebär att pedagoger ändrar sina grundläggande föreställningar om dem. De 

föreställningar som finns, om barn med intellektuell funktionsnedsättning, har konstruerats i en viss 

epok och utifrån en viss kulturell bakgrund. Om dessa föreställningar lever kvar, hävdar Thomassen 

(2007) samt Meeuwisse och Swärd (2002) att det kan bli ett socialt problem då föreställningarna förs 

över från generation till generation och lever kvar i samhället. Enligt Anke de Boer et al. (2010) beror 

felaktiga eller oförändrade föreställningar på bristande kunskaper om barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Vissa informanter tycks anse att ens föreställningar kan ”utvecklas genom 

utbildning och större kunskap i området”. Detta säger Evelina (171018) som har arbetat inom 

förskola och förskoleklass i många år. Evelina menar att hon fått mer kunskap än vad hon haft 

tidigare och på grund av detta kunnat ändra sina föreställningar gentemot barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Detta resonemang bekräftas av Mortier et al. (2010) som pekar på vikten av 

utbildning och erfarenhet för att utveckla och förändra sin föreställning om barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Mortier et al. (2010) resonemang stämmer överens med Nordenmark och 

Roséns resonemang där de trycker på att bättre kunskap om ’den andre’ gör att denne inte blir 

främmande. Dock hävdar de att kunskapen om den andre handlar om att minoriteten riskerar till att 

bli beskriven ur den dominerade gruppens perspektiv (Nordenmark & Rosén, 2008, s.72-73). Detta 

kan leda till att föreställningen om eleven med intellektuell funktionsnedsättning riskerar att bli 

stereotyp och förenklad. På det hela verkar pedagogerna alltså inse att deras föreställningar om barn 

med intellektuell funktionsnedsättning ibland speglar en okunskap som är utbredd i både skola och 

samhälle.  
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Pedagogiskt arbete med barn som har intellektuell funktionsnedsättning 
 

Samtliga pedagoger uttrycker att de inte har tillräckliga kunskaper i att arbeta med barn som har 

intellektuella funktionsnedsättningar. De menar att de endast fått enstaka föreläsningar och förklarar 

att de ”endast får utbildning och föreläsningar om det finns tillg ngligt” (Cim, 171025). De som läst 

till förskollärare säger att de läst som mest 7,5 högskolepoäng specialpedagogik, men att detta inte 

hjälpt dem i arbetet med elever som har intellektuell funktionsnedsättning eftersom den kursen är 

mycket bred. Inte heller har de fått någon fortbildning eller utbildning från ledningen. 

 

På senare år har jag fått någon föreläsning […]. Och de föreläsningarna ligger på 

en timme eller två kanske. Det är inte så mycket om man tänker hur stort det 

spektrat är […] det finns ju hur mycket som helst. En föreläsning under en kväll 

räcker ju inte för att få förståelse för hur man ska anpassa miljö, hitta rätt material 

och så vidare. (Evelina, 171018) 
 

De berättar även att de själva fått söka hjälp på diverse institutioner för att hitta information om 

diagnoser. Vad gäller frågan om de hade kontakt med någon specialpedagog som är kopplad till 

skolan för stöd i arbetet med barn som har intellektuella funktionsnedsättningar svarade samtliga att 

deras specialpedagog som arbetar på skolan inte har den kompetensen. 

 

[…] specialpedagogen arbetar med de friska barnen som har en annan sorts 

problematik som till exempel beteendeproblematik. Hon lägger inte tyngden på de 

barn som är kopplade till habiliteringen. (Evelina, 171018) 

 

Jag har ofta fått ta reda på deras [elevernas] diagnoser på egen hand eftersom det 

inte verkar finnas några på skolan som har koll på dem här sakerna. Så där kan 

man känna sig lite kluven ibland. […] Tror det vore bra med åtminstone någon 

specialpedagog som har kompetens i det här. Som vi pedagoger kan vända oss till. 

(Cim, 171025) 

 

Denna iakttagelse bekräftas inte minst av Sadigoglu et al. (2013) som poängterar hur de flesta 

pedagoger inte får rätt stöd från den speciallärare som är kopplad till skolan. Som framgår av 

intervjumaterialet blir det alltså tydligt att specialpedagogen på skolan inte lägger tyngd på barnen 

som är kopplade till habiliteringen, vilket kan tolkas som att vissa barn betraktas som friska medan de 

intellektuellt funktionsnedsatta barnen därmed måste anses vara sjuka. Med andra ord tycks skolorna 

kategorisera barnen i inkluderande och exkluderande fack. Det visar sig även att pedagogerna vill ha 

mer kunskap om själva funktionsnedsättningen och inte kunskap om hur de kan arbeta med barn som 

har intellektuell funktionsnedsättning.  
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Inkludering i undervisningen 
 

Pedagogerna har två skilda föreställningar om inkludering av intellektuellt funktionsnedsatta i 

undervisningen, där den ena föreställningen är att eleverna kan inkluderas i undervisningen, 

medan den andra föreställningen är att de inte kan inkluderas.  

 

Cim beskriver inkludering som ett arbetssätt där de strävar efter att alla ska få vara med i klassrummet 

på sina villkor, inklusive intellektuellt funktionsnedsatta. De anser även att denna inkludering är 

möjlig. 

 

[…] det fungerar absolut [att inkludera barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar] men barngruppen måste få förståelse. Och det kanske inte 

alltid är den bästa lösningen om man ser på klassen i helhet. Och även för det 

individuella barnet så, visst kan det absolut fungera, men ibland blir en total 

inkludering kontraproduktiv tror jag. (Cim, 171025) 
 

Cims iakttagelse går i linje med  Hwang och Evans (2011) som poängterar hur de flesta av 

lärarna i deras studie är positiva till inkludering, inte minst för att de anser att ett 

inkluderingsarbete skulle skapa mer positiva föreställningar om barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Samtidigt såg lärarna i studien en viss svårighet i att inkludera 

intellektuellt funktionsnedsatta barn i undervisningen i och med att de vid vissa tillfällen inte 

skulle förstå undervisningen och då skulle gynnas bättre av specialundervisning (ibid.). Dock 

hävdar Mitchell (2015, s.298) att inkluderande undervisning har en gynnsam effekt på elever 

som har behov av särskilt stöd, samt ger andra elever som går i skolan ökad förståelse för 

mångfalden i samhället, starkare känsla för social rättvisa samt en mer omtänksam 

föreställning. Dock måste detta inkluderingsarbete skötas på ett kompetent sätt av pedagoger 

och andra elever (Mitchell, 2015, s.298). 

 

Några av de intervjuade pedagogerna i denna uppsats tillägger att inkludering inte alltid är det bästa 

för barnet, och Eric (171019) förklarar att inklusionen ibland leder till exklusion, exempelvis när det 

funktionsnedsatta barnet måste tas ut ur klassrummet på grund av att barnet inte klarar av att 

medverka under lektionen. Paralleller kan dras till Nygren som förklarar att exkludering och 

utanförskap ofta sker omedvetet hos samhällsmedlemmarna men även pedagoger. För att undvika 

ofrivilliga exkluderingar i skolan anser han att det är nödvändigt att medvetengöra kategoriseringar 

som finns på arbetsplatsen och att förmedla ett budskap om att ’du hör hemma h r’ (Nygren, 2008). 

Den rumsliga inkluderingen, betyder inte alltid att barnet känner sig inkluderad. Barnet är då endast 
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rumsligt inkluderad som Asp-Onsjö (2015) talar om, men inte socialt och didaktiskt inkluderad. 

Normen som konstrueras för inkludering kan således betraktas som en ytlig eller tillfällig inkludering 

som endast bygger på rum och inte tar hänsyn till socialt eller didaktisk inkludering. Att ta ut barnet 

från klassrumet betraktas ofta som något negativt, dock menar Asp-Onsjö (2015) att detta istället bör 

betraktas som gynnsamt för eleven. Dock behöver detta inte betraktas som en exkludering utan som 

en annan form av och normbrytande inkludering där man istället tar ut eleven för att den ska 

inkluderas både socialt och didaktiskt (Asp-Onsjö, 2015).  

 

Eric menar att det inte alltid är så lätt att arbeta på ett inkluderande sätt. Han berättar om sin 

nuvarande situation i klassen där de har ett barn med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Just nu så hoppas vi [Eric och hans kollega] att det här barnet […] får det den 

behöver. Just nu finns vi bara där och hoppas på att barnet har och får en 

meningsfull dag i skolan, men vi vet ju inte riktigt. Det blir lite som att 

improvisera och testa sig fram för att se vad som fungerar. (Eric, 171019) 
 

Resultatet tycks visa att Eric och hans kollega är osäkra på om deras inkluderande arbetssätt faktiskt 

ger barnet en bra dag i skolan eller inte. Jag frågade aldrig informanterna om deras definition av 

inkludering. Dock hävdar Ingemar Emanuelsson, professor i specialpedagogik, att integrering är en 

utvecklingsprocess som kan leda till inklusion (Emanuelsson, 1996). I detta sammanhang menar 

Mitchell att det oftast sker en integrering snarare än en inkludering i skolväsendet, vilket vanligtvis 

innebär att den enskilda eleven ska anpassa sig till skolans regelverk (Mitchell, 2015, s.297).  Enligt 

Dolva finns det dock många exempel på hur barn med intellektuell funktionsnedsättning bör 

integreras i ordinarie skolgång, och hon menar att en exklusion kan ske enbart genom att 

förväntningarna inte stämmer överens med barnets förmågor (Dolva, 2007, s.3-10).  

 

Både Cim och Eric säger att de gärna arbetar inkluderande men att det saknas kunskap och stöd från 

specialpedagog och chef för att nå målet om inkludering. Denna iakttagelse bekräftas åter av 

Sadigoglu (2013) som visar att pedagogerna vanligtvis saknar stöd från kompetenta specialpedagoger. 

Hwang och Evans (2011) är inne på samma spår och poängterar hur lärarna vanligtvis är positiva till 

inkludering, men upplever sig sakna tillräcklig utbildning och kunskap för att undervisa på ett 

inkluderande sätt.  Evelina har längre yrkeserfarenhet än Cim och Eric och säger att: 

 

Jag tycker att det är svårt att ha ett barn med utvecklingsstörning i klassen 

eftersom allt är individuellt, som med alla andra barn, så kan jag inte utgå ifrån ett 

arbetssätt som jag använt mig av tidigare. Det blir svårare eftersom man har för 

lite kunskap och för lite verktyg för att börja om på ny kula varje gång ett nytt 
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barn med utvecklingsstörning börjar i klassen. (Evelina, 171018) 
 

Även Hamide har längre yrkeserfarenhet än Cim och Eric och uttrycker att: 

 

[…] det är en utmaning, det krävs mycket anpassning av oss som arbetar inom 

skolan. Det finns mycket man ska ta hänsyn till och det krävs extra planering. 

(Hamide, 171024) 
 

Evelina och Hamide uttrycker en vaghet och osäkerhet i vad den intellektuella funktionsnedsättningen 

innebär och att pedagogerna därför måste börja på basnivå för att förstå hur de ska undervisa. Denna 

iakttagelse går i linje med Engelbrecht et al. (2003) som visar hur kunskapsbrist och tidsbrist är ett 

utbrett problem som gör att pedagoger känner sig inkompetenta i undervisningen av barn med 

intellektuell funktionsnedsättning i sin klass. Enligt Nygren (2008) och Asmervik (2001) riskerar 

pedagogerna med tids- och kunskapsbrist att gå miste om den viktiga anpassningen av materialet som 

krävs för att möta barnets förutsättningar. 

 

Ur citaten från Evelina och Hamide framträder en mindre positiv inställning till inkludering av barn 

med intellektuella funktionsnedsättningar i en vanlig skola. De mer erfarna pedagogerna Hamide och 

Evelina visar här att barn med intellektuell funktionsnedsättning inte är så vanligt i förskoleklasser. 

De upplever svårigheter med att ta emot barn med intellektuell funktionsnedsättning eftersom de har 

för lite pedagogiska verktyg och för lite erfarenheter i att undervisa barn med denna typ av 

funktionsnedsättning.  

 

Samtliga informanter tycks även bekymras av tidsåtgången för att utföra två olika planeringar till 

barnen. Dock säger Hamide att:  

 

Så länge det finns personalstyrka och möjlighet att hantera ett barn med till 

exempel Downs syndrom så tror jag att det fungerar ganska bra. Men att driva en 

sån undervisning med enbart den ordinarie personalen eller i stora grupper kan 

kräva en del extra. I såna fall kan det vara bra att lägga in resurser på 

specialklasser som har mer kunskap än mig och outbildade elevassistenter. 

(Hamide, 171024) 
 

 

Hamide uttrycker alltså att det går mindre bra med inkluderingsarbetet om det är få pedagoger i 

klassrummet, eftersom barn med intellektuell funktionsnedsättning kräver mycket hjälp och tid. Ett 

inkluderingsarbete tycks alltså blir svårt i stora barngrupper. Detta bekräftas av Cim (171025) som 

menar att ”de behöver mycket hjälp under skoltid” och är man två pedagoger i klassrummet går ofta 
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en pedagog åt till att hjälpa barnet som avviker. 

 

Till skillnad från exempelvis Dahlén (u.å.) samt Meeuwisse och Swärd (2002) som betraktar 

inkludering utifrån normativa och maktrelaterade utgångspunkter uttrycker sig informanterna alltså 

mer utifrån praktiska utgångspunkter. Närmare bestämt föreslår hälften av pedagogerna att elever med 

särskilda behov bör vistas i samma miljö som andra elever där pedagogen måste anpassa miljö och 

undervisningssätt, medan den andra hälften av pedagogerna menar att inklusion av intellektuellt 

funktionsnedsatta vanligtvis kräver för stora resurser.  Resultatet bekräftas även av Mohammed Al-

Zyoudis pedagogikstudie som demonstrerar att majoriteten pedagoger hade negativa föreställningar 

gentemot barn med intellektuell funktionsnedsättning i sin verksamhet, samt de pedagoger som hade 

mindre än sex års arbetslivserfarenhet ställde sig positivt till ett inkluderingsarbete. Han menar att 

denna negativa föreställning beror på kunskapsbrist bland pedagogerna (Al-Zyoudis, 2006).  

 

I likhet med Winter (1994) åskådliggör denna analys informanternas skilda förväntningar på hur elever 

med intellektuell funktionsnedsättning bör inkluderas i barngruppen. Framförallt uttrycker Hamide 

behovet av elevassistent, medan Cim lyfter fram behovet av flera pedagoger i klassrummet. Det som 

förenar informanterna är deras knapphändiga erfarenheter av att inkludera barnen i undervisningen. 

Dessutom är det även tydligt att de minst erfarna pedagogerna har en mer positiv syn på inkludering.  

 

Språk och inkludering   

 

Under samtliga intervjuer visar det sig att alla pedagoger tycker att det är viktigt att tala om olikheter 

och annorlundaskap för att arbeta mer inkluderande. 

 

Det är väldigt viktigt att prata på rätt sätt [och att föra en] diskussion med barnen 

om vad det är som är annorlunda och att det finns olika människotyper och att det 

ibland kan finnas olika saker som vi måste ta hänsyn till i klassrummet. (Eric, 

171019) 

 

Jag brukar försöka lyfta fram för alla elever att vi är olika och, speciellt de behov 

som vissa enskilda barn har, och dessutom se till att alla barnen accepterar det. 

Gör man detta blir det inga funderingar eller tissel och tassel att något är konstigt. 

(Evelina, 171018) 
 

Precis som Roush (1986) och Ahlefeld-Nisser (2009) betonar alltså de intervjuade pedagogerna 

språkets betydelse för att inkludera barnen och skapa förståelse i klassen. På frågan om varför det är 

viktigt att diskutera annorlundaskap med barngruppen berättar Cim dessutom att: 
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[…] ja men om man behöver gå ut med eleven från klassrummet, då ska de andra 

barnen veta varför man gör det, så det inte blir konstigt för den som går ut eller de 

som är kvar i klassrummet. Så det gäller verkligen att kommunicera och tänka sig 

för vilka ord man använder. (Cim, 171025) 

 

Resultatet visar således att pedagogerna gärna kommunicerar om annorlundaskap och varför den 

avvikande eleven ibland ges en särskild behandling, inte minst för att skapa ömsesidig förståelse i 

klassen. Roush (1986) trycker även på att prata om olikheter är en väg till förändring av positiva 

diskrimineringar, föreställningar samt normer som finns integrerade i samhället. Precis som Dahlén 

(u.å.) tycks pedagogerna alltså vara starkt medvetna om språkets betydelse för att skapa en ömsesidig 

verklighetsuppfattning och jämställdhet i klassrummet.  

 

 

I vilken omgivning blir dessa barn avvikare? 
 

I likhet med Golding och Rose (2014) påpekar informanterna att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning skiljer sig från det normala, vilket inte är till deras fördel. Samhället i 

stort har en övervägande negativ bild av barn med intellektuell funktionsnedsättning. Det 

vill säga dessa barn tillhör en grupp människor i ”behov av särskilt st d” i ett samhälle som 

skiljer ’normalt’ från ’avvikande’. 

 

Jag tror att det finns många föreställningar som till exempel att de [barnen] är 

knäppa, hänger inte alls med, klarar inte av att gå i vanlig skola. (Eric, 171019) 

  

[…] de utmärker sig ju genom att de inte riktigt kan allt som barn i deras ålder kan 

[…] och det är ju inte så konstigt om de inte lyckas hänga med helt i 

undervisningen i jämförelse med andra barn. Så det är klart man förstår ifall vissa 

pedagoger tycker det blir svårt med dem i klassen, jag menar, om dem kanske drar 

ner tempot på undervisningen. (Hamide, 171024) 
 

Pedagogernas föreställningar stämmer överens med barnläkaren Peter Tuominens beskrivning 

om intellektuell funktionsnedsättning: 

En intellektuell funktionsnedsättning innebär att ett barn har nedsatt intelligens, och 

också sämre förmåga inom minst två av tre områden: teoretisk förmåga, det vill säga 

hur hen klarar av att läsa, skriva, räkna och annat som tränas i skolan. Social 

förmåga, till exempel hur hen kan umgås med andra. Praktisk förmåga, hur hen 

klarar aktiviteter i det dagliga livet som till exempel att äta, tvätta sig och klä sig. 

(Peter Touminen, 2016) 
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I intervjuerna, men även i Touminens (2016) begreppsbeskrivning, kan jag hitta 

kategoriseringar som tycks stämma överens med Dahléns förklaring på vad en kategorisering 

innebär (Dahlén, u.å., s.6-7). Utifrån resultatet av pedagogernas pekar resultatet på att 

samhället i stort kategoriserar barn med intellektuell funktionsnedsättning enligt en 

egenskapsskala. Det normala i denna skala innebär att eleven förstår lärarens instruktioner, tar 

hand om sin egen hygien, kan sociala koder med mera. Dessa förmågor anses som normala 

och självklara. Saknar barnen ovan nämnda förmågor kategoriseras de som avvikare, vilket 

bidrar till föreställningar om att elever med intellektuell funktionsnedsättning har dessa 

avvikande egenskaper. Dock menar Dahlén (u.å) att vem som har en funktionsnedsättning inte 

alltid är givet. Det beror på i vilken kultur och i vilken omgivning den funktionsnedsatta 

befinner sig i. Hon menar att kategorier och kategoriseringar är ”skapade i en viss 

samhällskontext och skiljer sig därför åt kulturellt och historiskt” (Dahlen, u.å., s.7). Detta 

menar även Thomassen (2007) som hävdar att kategoriseringar ändras i kulturella och sociala 

sammanhang och är föränderliga.  

Hamide och Evelina berättar om vad ett liv med intellektuell funktionsnedsättning skulle 

innebära: 

[…] inte riktigt som oss andra, vissa måste ha assistenter och så, men många av 

dom verkar kunna leva rätt bra och vad man kan kalla för normala liv, där de 

sköter en hel del av tillvaron själva och visst, ibland måste få hjälp av andra. 

(Hamide, 171024) 

 

Ja, min erfarenhet är att de kan leva ganska mycket som ett ”normalt” 

[citationstecken med händerna] liv. Det behöver inte vara ett jättestort handikapp 

för dom. (Evelina, 171018)  

 

Enligt informanterna tycks ett vanligt liv alltså handla om att kunna leva utan assistent och 

sköta sig själv. En parallell kan här dras till Dahlén (u.å., s.8) som menar att normen är en 

gående, seende och hörande människa som är anpassad till ett samhällsideal. Denna parallell 

kan extrapoleras till skolans normer, där förskoleeleven förväntas klara det mesta själv, som 

att kunna sitta still, lyssna, gå på toaletten själv, ha förkunskap om vissa ämnen, kunna 

kommunicera, ha lekkoder, förstå uppgifterna pedagogerna ger dem, det vill säga uppfylla 

förväntningarna i en skolifierad skola. Dessa normer och förväntningar uttrycks inte öppet, 

men ändå tycks det finns vissa krav och förväntningar från pedagogerna att eleverna ska 

tillmötesgå vissa grundkrav. Avviker eleven från denna norm passar den inte in i förskolans 

omgivning och riskerar att exkluderas.  
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Med andra ord tycks uppsatsens empiri peka på att eleven förväntas vara ”det kompetenta 

barnet”, det vill säga en självgående och socialt anpassad individ i skolan (Johansson & 

Pramling–Samuelsson, 2003, s.57). Genom att betrakta pedagogernas förväntningar av det 

kompetenta barnet går det att ana ett normativt arbetssätt för inkludering och exkludering i 

förskoleklassen. I denna normativa förskoleklass tycks barn med intellektuell 

funktionsnedsättning inte passa in i de stora barngrupper som finns i ’vanliga’ skolor, där 

majoriteten av barnen i klassen har de förmågor som förväntas. I en sådan skolifierad skola 

tycks barnet med intellektuell funktionsnedsättning förvandlas till ett socialt problem. Det 

bekräftas av Thomassen (2007) samt Meeuwisse och Swärd (2002) som visar hur 

omgivningen skapar en standard för vad som är ett socialt problem.   

 

I detta sammanhang skulle en mer inkluderande miljö kunna handla om att anpassa miljön 

utifrån behoven som finns i barngruppen (Lutz, 2006). Det är dock klart att skolan inte är så 

inkluderande som den påstår sig vara, genom att barnen kategoriseras och exkluderas från 

undervisningen (Lutz, 2006). Ett mer normkritiskt tänk, där verksamheten anpassas efter 

barnet, skapar en mer inkluderande miljö (ibid.). Även Lee och Lee (2009) belyser att skolan i 

allmänhet, både i Sverige och internationellt, borde tänka mer normkritiskt. De menar att alla 

elever skulle gynnas av en undervisningsmiljö som är anpassad för barn med intellektuell 

funktionsnedsättning, eftersom denna miljö är mer strukturerad och välplanerad (Lee & Lee, 

2009, s. 305f). Nygren menar att det inte enbart är pedagogernas ansvar att se till att det blir 

en normativ och inkluderande miljö som passar alla. Han menar att det även bör ske en 

förändring bland specialpedagoger samt rektorer då även de bör tänka normkritiskt (Nygren 

2008). 

 

Som ett svar på ovanstående resonemang uttrycker två av de intervjuade pedagogerna att 

samhället blivit mer inkluderande och accepterande gentemot intellektuellt funktionsnedsatta 

barn 

… ven om vi inte nått hela vägen fram till inkludering på alla nivåer är 

bemötandet och acceptansen av dessa barn betydligt större nu än förut. (Evelina, 

171018)  

 

Man får känslan av att alla inte ser helt positivt på dom här barnen. Eller det var 

den känsla jag fick förut i alla fall. Alltså att folk egentligen drar sig undan från 

dem och helst inte vill att de ska vara i närheten. Men det har blivit bättre senaste 
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årtiondet, kanske att samhället i stort blivit mer öppet. Mer accepterande. 

(Cim,171025) 
 

Som följdfrågor om varför pedagogerna tror att acceptansen för intellektuellt 

funktionsnedsatta barn ökat i Sverige refererar de till mer övergripande förändringar i 

samhällsklimatet.  

 

Det kan hända att vi blivit mer informerade idag. Det är en slags nytt klimat, eller 

vad man ska kalla det. Vissa kanske kallar det politiskt korrekt, eller andra säger 

att det beror på att folk är mer upplysta och informerade. Ja, med massmedia och 

sociala media och mer information som sprids i samhället. (Evelina, 171018) 

 

Jag tror att folk vet mer idag. Samtidigt så verkar dom här barnen få ta mer 

naturlig plats i det sociala rummet idag. […] I jämförelse med förut, när alla dom 

här barnen skulle klumpas ihop i samma grupper. Ja, vad mer? Kanske att vi lever 

i en mindre hierarkisk värld idag, i Sverige. Förut var det ju stor skillnad på chef 

och anställd och hög och låg. Men idag verkar allting ha planat ut, som att alla är 

mer lika värda, på något sätt. (Eric, 171019) 
 

Informanterna tycks således se en koppling mellan ökad information och acceptans av elever 

med intellektuell funktionsnedsättning. Precis som Dahlén (u.å.) verkar pedagogerna även dra 

paralleller mellan ökad acceptans av svaga samhällsgrupper – exempelvis intellektuellt 

funktionsnedsatta barn – och minskad maktpolarisering i samhället. I detta sammanhang kan 

man precis som Hörqvist (2012) tänka sig att minskad maktpolarisering och ökad information 

mellan samhällsgrupper innebär minskade skillnader i normer och verklighetsuppfattningar. 

Lööw (1996) bekräftar denna utveckling genom att visa hur elever med intellektuell 

funktionsnedsättning skulle integreras och inkluderas i en ’vanlig’ skola under 90-talet.  
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8 Sammanfattande slutsatser  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka föreställningar som skapas utifrån 

pedagogernas tidigare erfarenheter av barn med intellektuell funktionsnedsättning samt ifall 

samhällets föreställningar, normer och kategoriseringar påverkar lärandemiljön i arbetet med 

barn som har intellektuell funktionsnedsättning. För att synliggöra detta ställdes följande 

frågor: 

 Vilka föreställningar har pedagogerna om barn med intellektuell funktionsnedsättning 

i förskoleklass?  

 Hur uttrycker pedagogerna sitt arbete med barn som har intellektuell 

funktionsnedsättning?     

 Vilka normer och kategoriseringar framkommer i pedagogernas sätt att tala om barn 

med intellektuell funktionsnedsättning samt i vilka omgivningar blir barn med 

intellektuell funktionsnedsättning avvikare?   

 

Frågeställningarna analyserades utifrån socialkonstruktivistiska teoretiska utgångspunkter, 

som utgår från att  individer formar sin subjektiva verklighetsuppfattning utifrån sociala 

relationer (Berger & Luckman, 1979), där språket och kommunikationen mellan människor 

skapar normer och verklighetsuppfattningar som anses ideala för det samhälle vi lever i. Och 

utifrån denna sociala ordning inkluderas elever (Thomassen, 2007). 

 

Detta socialkonstruktivistiska teoretiska ramverk anknöts till begreppen intellektuell 

funktionsnedsättning (nedsatt intelligens i form av försämrad teoretisk, social och praktisk 

förmåga), inkludering och exkludering (undervisning som tillgodoser alla elevers behov), 

integrering (anpassning av eleven till skolans mål), föreställning och kategorisering 

(individers mentala sortering av andra människor utifrån tidigare erfarenheter), normalitet, 

avvikelse och normkritik (idealiserat samhällsideal, individers avvikelse från detta ideal och 

kritiken mot idealet), makt (inflytelserika individers inkludering och exkludering av andra), 

det kompetenta barnet och förväntningar (förväntningar på att barn kan agera enligt 

samhällsidealet). 

 

Intervjuresultatet visade att pedagogerna i studien helst använde begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning under arbetstid och begreppet ”utvecklingsst rning” i privata 

sammanhang. Uppsatsens analys visade även att förförståelsen av intellektuellt 
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funktionsnedsatta elever ofta är bristfällig, vilket ibland uttrycks i ett bristfälligt språk, inte 

minst i användningen av termen ”utvecklingsst rd”. Det medför att barn med intellektuell 

funktionsnedsättning betraktas som ett socialt problem i skolväsendet, vilket tycks hindra 

inkluderingsarbetet. 

 

I likhet med Hwang & Evans (2011) visade analysen att pedagogerna hade delade meningar 

om inkludering och exkludering, där de mer erfarna pedagogerna var emot full inkludering på 

grund av brister på resurser, specialpedagoger och specialpedagogisk kunskap, medan de 

mindre erfarna pedagogerna var för en full inkludering av alla elever, trots utmaningarna. 

Med andra ord pekar studien på ett arbete som stödjer integrering mer än inkludering. Vad 

gäller integrering lyfter uppsatsresultatet fram Ahlbergs (2013) poäng, nämligen att svensk 

skola är långt ifrån målet med ”en skola för alla”. Uppsatsen visade däremot att pedagogerna i 

grunden var för en inkludering av elever med intellektuell funktionsnedsättning, men att brist 

på tid och kunskap hindrade dem att i praktiken realisera detta ideal.  

 

Vad gäller föreställningar och kategoriseringar visade det sig utifrån uppsatsens 

socialkonstruktivistiska ramverk och analys att föreställningar skapade felaktiga 

kategoriseringar och i slutändan sociala samhällsproblem, där  vissa elever exkluderas och 

förvandlas till ett socialt problem i skolväsendet. Studien går därför i linje med Dahléns (u.å.) 

slutsatser som pekar på att kategoriseringarna har skapat skolifierade förskoleklasser som 

definierar vad som är normalt respektive avvikande. I detta sammanhang visade analysen att 

elever med intellektuell funktionsnedsättning ansågs avvika från normen, samt att skolan 

genom kategoriseringar bibehållt normer inom skolväsedet. För att förändra normer och 

utesluta kategoriseringar betonade intervjupersonerna även vikten av en rik kommunikation i 

undervisningen där pedagogerna pratar om att allas olikheter är okej. Studiens analys visade 

även att informanterna ansåg att deras verklighetsfrämmande föreställningar om intellektuellt 

funktionsnedsatta baseras på kunskapsbrister. 

 

Kategoriseringar samt  föreställningar anknyter till frågan om makt och förhållanden mellan 

sociala grupper och individer. I detta sammanhang har uppsatsen, med utgångspunkt från 

Foucaults (1972) maktbegrepp, resonerat kring att institutioner, grupper och individer med 

stora maktbefogenheter etablerar normativa spelregler för vad som anses vara det idealiska 

barnet, och som följd tycks förväntningarna om det kompetenta barnet växa fram. Här visar 

studien precis som Golding och Rose (2014) att det intellektuellt funktionsnedsatta barnet 
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betraktas som inkompetent och emellanåt exkluderas ur undervisningen.  Denna exkludering 

kan dock utifrån uppsatsens teoretiska ramverk ses som socialt konstruerad och baserad på 

normer och maktförhållanden i samhället, där lärare, chefer och andra individer i privilegierad 

position fungerar som grindvakter i en disciplinär skola som exkluderar ett beteende och 

inkluderar ett annat (SOU 2006:40). Studien har visat att denna exkludering ibland även 

baseras på praktiska nödvändigheter, i och med att skola och lärare inte alltid besitter de 

resurser som krävs för att inkludera alla barn i undervisningen, trots att den goda viljan tycks 

finnas bland pedagogerna.  

 

Utifrån analysresultat står det klart att uppsatsens intervjuresultat mestadels går i linje med 

tidigare forskning. Vissa meningsskiljaktigheter föreligger enbart i frågan om intellektuellt 

funktionsnedsatta barn alltid ska inkluderas i undervisningen, där vissa forskningskällor 

(exempelvis Lutz, 2006; Lee & Lee, 2009) pekade på lärarnas positiva föreställningar om en 

total inkludering, medan andra (exempelvis De Boer et al., 2010; Al-Zyoudi, 2006) betonade 

lärarnas motvilja mot en sådan inkludering. Detsamma gäller uppsatsens intervjumaterial, 

som visade att omkring hälften av pedagogerna hade en mer inkluderande inställning medan 

den andra mer erfarna hälften av pedagogerna hade en mindre inkluderande inställning till 

intellektuellt funktionsnedsatta elever i ordinarie undervisning.  
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9 Metoddiskussion 
 

Nedan diskuteras studiens styrkor och svagheter utifrån metod.  

 

De kvalitativa intervjuerna analyserades huvudsakligen utifrån en socialkonstruktivistisk 

teoretisk utgångspunkt för att besvara uppsatsens frågeställningar. Denna utgångspunkt tillät 

en bred analytisk utgångspunkt men saknade mer specifika analytiska perspektiv som hade 

kunnat belysa frågeställningarna mer specifikt. 

 

I efterhand stod det klart att en analys som mer baseras på en Foucault-inspirerad 

diskursanalys hade kunnat lyfta fram mer nyanserade aspekter ur frågeställningarna. 

Anledningen är att en diskurs- och maktanalys förmodligen hade gett en tydligare bild av hur 

samhällets och sociala gruppers maktrelationer skapar normsystem som inkluderar och 

exkluderar vissa elever, exempelvis intellektuellt funktionsnedsatta. Idén om en diskursanalys 

föddes en bit in i uppsatsarbetet när det blev utmanande att formulera en analys som enbart 

baseras på en bred och löst definierad socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Denna reflektion 

ökade min förståelse för hur viktigt det är att välja en lämplig teori till det som ska 

undersökas. Det är möjligt att en sådan teoretisk utgångspunkt hade gett alternativa 

analysresultat.  

  

Utvärdering av uppsatsens validitet, reliabilitet och tillämpbarhet  
 

För att uppnå en god validitet nämndes i metodavsnittet att intervjufrågorna formulerades med 

stor noggrannhet för att verkligen fånga uppsatsens syfte och frågeställningar. Under 

uppsatsarbetets gång omformulerades frågorna och intervjuerna upprepades två gånger. 

Fördelen med att omformulera de semistrukturerade intervjufrågor var att de bidrog till att få 

mer relevanta och djupgående svar. Nackdelen var att omformuleringarna skapade viss 

förvirring genom att strukturen i frågor, svar och analys ändrades under arbetets gång.  

 

Vad gäller studiens reliabilitet lades stor omsorg på att presentera studien på ett strukturerat 

sätt, där samtliga moment av uppsatsarbetet beskrevs från början till slut. Om andra författare 

eller forskare skulle upprepa de procedurer som beskrivits bör resultatet bli identiskt, trots att 

uppsatsen utgår från kvalitativa data. 
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Angående studiens tillämpbarhet på detta forskningsfält står det klart att uppsatsen ger 

kvalitativa och rikliga beskrivningar som belyser föreställningar, normer samt 

kategoriseringar om elever med intellektuell funktionsnedsättning. På detta sätt kan denna 

studie bidra till diskussioner kring ett stort dilemma i demokratiska skolor i Sverige och 

utomlands, nämligen uppdelningen av elever i ”vi” respektive ”dem”  samt ”en skola för alla” 

(SOU 2006:40). 

 

10 Fortsatt forskning 
 

Mer forskning kring föreställningar om barn med intellektuell funktionsnedsättning samt hur 

språkbruket spelar roll för överförandet av föreställningarna till barngrupper skulle kunna 

bidra till ökad förståelse för hur svensk förskoleklass i praktiken kan bli ”en skola för alla”. 

 om en forts ttning p  denna studie skulle det därför vara intressant att ytterligare f rdjupa 

sig i uppsatsens frågeställningar, där även observationer skulle ingå som metod. Då kan 

observationsresultat jämföras med intervjuresultat på ett mer fördjupat sätt. 
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11 Epilog 
 

Den tidigare forskningen tycks på flera punkter stämma överens med de resultat jag kommit 

fram till i denna studie. Sverige vill ha en skola för alla. Det innebär ett inkluderingsarbete, 

och i nuläget tycks detta inkluderingsarbete gå trögt. Pedagogerna i dagens skolor tycks få för 

lite kunskaper och för lite stöd i hur de kan arbeta med barn som har intellektuella 

funktionsnedsättningar och inkludera dem i klasserna på ett sätt som är önskvärt hos övriga 

klasselever, lärare och skola som helhet. Kan det vara så att svensk skola behöver tänka om 

och hitta nya strategier i inkluderingsarbetet för att lyckas? Vare sig i läroplanen för 

förskoleklass eller skollagen står det att lärarna ska arbeta inkluderande. Ändå har svensk 

skola som syfte att forma ett inkluderingssystem som gynnar alla barn. Men med de gamla 

föreställningar som lever kvar i svenskt samhälle förmedlas normer som motarbetar detta 

syfte. Dagens pedagoger behöver därför snarare ny kunskap och stöd från specialpedagog och 

ledning. Utan kunskaper om barn med intellektuell funktionsnedsättning kommer 

föreställningar och positiva diskrimineringar leva kvar i vår kultur och stereotypa normer kan 

då inte brytas. Forskningen föreslår att arbetssätteten i klassrummen borde ändras så att de 

passar alla elever: Kan vi den vägen nå målen om en skola för alla?   
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12 Källförteckning 
 

Otryckta Källor  
 

Intervjuer utförda mellan den 18 oktober till 25 oktober 2017, i författarens ägo. 

 

Informanter: 

 

Intervju 1: 

Fiktivt namn: Evelina 

Yrke: förskollärare i förskoleklass i södra Sverige.  

Intervjuns datum: 2017-10-18. 

Intervjuns längd: 42 min 

Intervju utförd av författaren. 

 

Intervju 2: 

Fiktivt namn: Eric. 

Yrke: pedagog i förskoleklass i södra Sverige.  

Intervjuns datum: 2017-10-19. 

Intervjuns längd: 39 min.  

Intervju utförd av författare 

 

Intervju 3:  

Fiktivt namn: Hamide. 

Yrke: förskollärare i förskoleklass i södra Sverige.  

Intervjuns datum: 2017-10-24. 

Intervjuns längd: 44 min. 

Intervju utförd av författare.  

 

Intervju 4: 

Fiktivt namn: Cim.  

Yrke: förskollärare i förskoleklass i södra Sverige. 

Intervjuns datum: 2017-10-25. 

Intervjuns längd: 45 min. 

Intervju utförd av författare. 
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13 Bilaga 1: Informantbrev 
 

 

    

2017-10-10 

 

Information om deltagande i en studie om informativa böcker om barn med Downs 

syndrom.  

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om en informativ barnbok kan användas som ett 

specialpedagogiskt verktyg med elever. Studiens syfte är att fylla den lucka som finns inom 

forskningen om arbetet och föreställningar rörande barn med Downs syndrom.  

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet den 

__________  kl: __________. Jag önskar få intervjua dig som är förskollärare i 

förskoleklassen. Jag kommer använd mig av ljudupptagning under intervjuns gång. Intervjun 

tar ca 45-60 min. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Sofia Kaya 

 

 

Sofia Kaya 

0709100046 

sl-k@live.se  

 

 

Susanne Waldén 

Södertörns högskola  

susanne.walden@sh.se 
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14 Bilaga 2:  Intervjufrågor 
 

•  I hur många år har du arbetat med barn?  

• När var första gången du hörde om intellektuella funktionsnedsättningar, vad fick du höra 

då? I vilket sammanhang var det? Vad har du fått veta under åren, i vilka sammanhang? 

•  ad anser du  r viktigt i  em tandet med personer med intellektuell funktionsnedsättning 

och varför tycker du det är viktigt?  

• Skiljer sig ditt bemötande mot barn som har intellektuell funktionsnedsättning än till friska 

och på vilket sätt? 

•  ar du n gon föreställning om hur andra inom ditt yrke bemöter dessa barn med 

intellektuell funktionsnedsättning?  

• Tycker du att du har tillr cklig kunskap om hur ett  ra  em tande med dessa  arn ska se 

ut vad tror du skulle  eh va ändras/förbättras? 

• Hur tror du att kunskapen om hur man bemöter dessa barn förändrats över tid och tror du att 

det finns mer kunskap idag än tidigare? Vilka förändringar tror du har skett?  

• För inte så längesedan ändrades det att kalla någon för utvecklingsstörd till att man har en 

intellektuell funktionsnedsättning, används detta begrepp idag eller använder man 

fortfarande ”utvecklingsst rd” som begrepp. Berätta om hur du upplever denna ändring av 

ordet ”utvecklingsst rd”  

• Tror du att vikten av ett  ra  em tande i skolan har förändrats över tid och kan du i så fall 

försöka berätta detta ur ett tidsperspektiv? På vilket sätt har det förändrats och hur har det 

sett ut?   

• Har du fått någon speciell utbildning för att arbeta med barn i behov av extra stöd?  

• Tycker du att det  eh vs mer utbildning för er pedagoger om barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar? 

• Upplever du att du  har den kunskap som krävs för att arbeta med ett barn dom har 

intellektuell funktionsnedsättning? 

• Tror du att kunskapsniv n p verkar ditt arbete med dessa barn? 

•  nser du att   ttre kunskap leder till ett   ttre arbete med barnen? 

• Tror du kunskapsniv n p verkar hur du bem ter barnen? 

• Tror du att kunskapen p verkar vilka föreställningar som du har? andra har? 

• Hur skulle du beskriva ett barn med intellektuell funktionsnedsättning? Vilka förutfattade 

meningar tror du det finns? Tror du att du själv bär på några förutfattade meningar? 

•  er du n gra föreställningar mot personer med en intellektuell funktionsneds ttning   r det 

positiva eller negativa föreställningar     vilket s tt yttrar sig föreställningarna? 

•  inns det n gra sv righeter med att ha ett barn med intellektuell funktionsnedsättning 

integrerad i en vanlig barngrupp? 


