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Sammanfattning 

Pedagogisk tillgänglighet handlar om att göra anpassningar i pedagogiken så att alla elever kan 

delta på sina villkor. Denna studie har valt att fokusera på pedagogisk tillgänglighet för fysiskt, 

psykiskt och intellektuellt funktionsnedsatta elever ur ett lärarperspektiv. Syfte har varit att 

undersöka lärares uppfattningar om deras kunskapsbas samt pedagogiska anpassningar gällande 

elever med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Syfte har dessutom varit att 

undersöka om dessa uppfattningar skiljer sig åt mellan lärare beroende på yrkeserfarenhet och 

kön. Syftet låg till grund till tre frågeställningar: (1) Hur ser lärares uppfattade kunskapsbas ut 

gällande elever med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning? (2) Finns det skillnader 

i hur lärarna uppfattar att de anpassar pedagogiken för elever med fysisk, psykisk och intellektuell 

funktionsnedsättning? Hur ser dessa i så fall ut? (3) Finns det ett samband mellan lärarnas 

uppfattade kunskapsbas och hur ofta de uppfattar att de anpassar pedagogiken till elever med 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Hur ser detta i så fall ut? 

En enkätstudie har genomförts på fyra av Uppsala kommuns gymnasieskolor. Totalt 51 lärare 

deltog i undersökningen. Efter analys av data drogs följande slutsatser: Lärarna uppfattade i 

genomsnitt att de hade ”ganska bra” kunskap om vilka av deras elever som hade någon 

funktionsnedsättning. Ingen signifikant skillnad upptäcktes i hur lärarna uppfattade att de 

anpassade pedagogiken för elever med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. En 

könsskillnad upptäcktes där kvinnorna uppfattade sig själva göra mer frekventa anpassningar av 

pedagogiken för elever med psykiska funktionsnedsättningar än vad männen gjorde. Ingen 

signifikant skillnad upptäcktes mellan lärare beroende på yrkeserfarenhet. Tre positiva 

korrelationer upptäcktes när samband mellan kunskapsbas och frekvens av anpassningar i 

pedagogiken undersöktes. Det innebär att ju mer lärarna uppfattade att de visste om elevernas 

funktionsnedsättningar, desto mer frekvent uppfattade de att de anpassade pedagogiken för 

eleverna. 

 

Nyckelord: Pedagogisk tillgänglighet, Extra anpassad undervisning, Fysisk funktionsnedsättning, 

Psykisk funktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning, Enkätstudie.  
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Inledning 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, 

måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv 

när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, 

men först och främst förstå det han förstår. 

Om jag inte kan det hjälper det inte att jag kan och vet mera.” 

(S. Kierkegaard 1813-1855)   

Skolan har både ett fostransuppdrag och ett kunskapsuppdrag (Skolverket, 2013). Vi blivande 

lärare har således dessa två huvuduppdrag. Fostransuppdraget innebär att fostra ungdomar till 

medborgare med demokratiska värderingar och kunskapsuppdraget innebär att alla elever ska få 

ta del av den kunskap och lärande skolan erbjuder. Med avstamp i detta ser vi en relevans och 

nytta i att undersöka begreppet tillgänglig pedagogik. Att skolans och lärarnas pedagogik är tillgänglig 

för alla elever är centralt för att kunna uppnå kunskapsuppdraget men också för att kunna fostra 

medborgare med demokratiska värderingar. 

En intressant förändring har skett i skolan senaste åren. Före 2000-talet var det fortfarande 

relativt ovanligt med olika typer av diagnoser såsom ADHD och depression hos elever. Det 

pratades snarare om “pojkar med spring i benen” och ”tonåringar med mycket 

hormonförändringar” (Jakobsson, 2002, s 202). En explosionsartad ökning av diagnostisering har 

skett de senaste 10 åren, på både gott och ont. De allra flesta som får en diagnos växer nog som 

människor då man får en förklaring till de olikheterna som upplevts, medan andra kan ha en 

tendens att gömma sig bakom sin diagnos och inte ta tag i problemen på samma sätt som elever 

tidigare gjort (ibid., s. 203). 

Denna studie behandlar tillgänglig pedagogik för tre funktionsnedsättningstyper eller teman - 

fysiska, psykiska och intellektuella. Detta i linje med socialstyrelsens uppdelning av 

funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2015). Studien undersöker lärare på gymnasiet i Uppsala 

kommun. Passionen för att hjälpa barn och ungdomar med funktionsnedsättningar har alltid 

funnits hos oss båda, och vi har engagerat oss i aktiviteter och arbete med dessa barn och 

ungdomar. Då vi båda har studerat till psykologilärare senaste åren har intresset för 

funktionsnedsättningar växt och det känns spännande att få skriva uppsats inom detta ämne.  
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Vi har haft en arbetsfördelning där vi har varit ansvariga för varsin delstudie inom ramen för 

vår gemensamma problemformulering. Anton har varit ansvarig för analysering av data som rör 

frågeställning ett och två och Sara har varit ansvarig för analysering av data som rör frågeställning 

tre. Datainsamlingen delades upp genom att vi besökte två skolor var. En ansvarsfördelning över 

forskningsöversikten har också skett där Anton har varit huvudansvarig över rubrikerna 

”funktionsnedsättningspolitiken” och ”tillgänglighet” medan Sara har varit huvudansvarig över 

”forskning om lärare” och ”funktionsnedsättningar”. 
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Bakgrund 

Den första januari 2015 uppdaterades diskrimineringslagen. I denna finns nu bristande 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, både i och utanför skolan, med som en 

form av diskriminering. Om skolor eller lärare inte gör undervisningen tillgänglig för alla bryter 

de mot diskrimineringslagen (do.se, 2015). 

I 2011 års läroplan för gymnasieskolan, Gy11, framförs att undervisningen ska göras tillgänglig 

för alla på detta sätt: 

“En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 

samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn  

ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.  

Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska  

ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå  

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas  

lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med  

funktionsnedsättning.” 

(Gy11, 2011, s. 6)  

Omkring 14 % av barn och unga i Sverige har någon form av funktionsnedsättning (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Som lärare är det alltså vanligt förekommande att någon eller några elever 

i varje klass har en funktionsnedsättning. Antalet elever med fysiska funktionsnedsättningar i 

skolan har varit relativt stabilt under de senaste åren, men diagnostiseringen av intellektuella och 

psykiska funktionsnedsättningar har ökat kraftigt, där ibland ADHD samt depression 

(skolvarlden.se, 2012). 

Funktionshindersperspektivet är ett synsätt som beskriver skillnaden mellan 

funktionsnedsättning och funktionshinder. Förespråkare av perspektivet strävar mot att göra 

skolan och samhället mer tillgängligt för alla. Att anpassa miljön i skolan så att alla kan delta på 

sina villkor kan göra ett en funktionsnedsättning stannar vid just en nedsättning och inte ett 

hinder för att delta. En funktionsnedsättning är alltså kopplat till en individ men behöver inte 

betyda ett hinder. Om tillgängligheten är bristande så att deltagande omöjliggörs för individen, 

uppstår ett funktionshinder (Myndigheten för delaktighet, 2015, s. 12-13). 

Tillgänglighet i undervisningen skapar möjligheter för varje enskild individ att utifrån dennes 

förutsättningar nå målen som ställs. De flesta eleverna behöver endast vad vi kommer kalla 

ordinarie undervisning. Elever med någon form av funktionsnedsättning kommer i större 
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utsträckning behöva extra anpassad undervisning. Om den extra anpassade undervisningen ändå 

inte räcker till för att nå målen ska en utredning ske för att se huruvida eleven behöver särskilt 

stöd (Skolverket, 2014). Föreliggande studie likställer lärarens arbete med tillgänglighet med det 

andra steget, extra anpassad undervisning. Särskilt stöd kommer inte att behandlas då detta oftast 

utförs av specialpedagoger. 

Vi vill med denna studie undersöka skillnaderna i uppfattad kunskapsbas och uppfattade 

anpassningar av pedagogiken hos lärare gällande de tre tidigare nämna funktionsnedsättningarna. 

Utöver detta vill vi se ifall det finns ett samband mellan hur mycket lärare anser sig veta om sina 

elevers funktionsnedsättningar och hur ofta de uppfattar att de gör de anpassaningarna vi frågar 

om i enkäten. 

 



 

 9 

Forskningsöversikt 

Följande avsnitt avser att behandla de rekommendationer och tidigare forskning som är relevant 

för vår studie. Forskningsöversikten är uppdelad i fyra avsnitt: forskning om lärare, 

funktionsnedsättningspolitiken, tillgänglighet och funktionsnedsättningar. 

Forskning ur ett lärarperspektiv 

I detta avsnitt beskrivs tidigare relevant forskning som bedrivits ur ett lärarperspektiv. Vi kommer 

att presentera studier som behandlar hur lärare uppfattar att de arbetar med tillgänglig pedagogik 

samt  studier där könsskillnader mellan lärare undersökts. Dessa studier har en koppling med 

kommande teoretiska utgångspunkter. 

I en studie intervjuades 20 lärare angående personbedömningar av elever. Syftet var bland 

annat att se om kvinnliga och manliga lärare skiljer sig åt samt om eleverna beskrivs olika 

beroende på kön. Bland annat skulle lärarna beskriva vad de ansåg att eleverna hade för 

problematik i skolan, exempelvis eventuella funktionsnedsättningar. De könsskillnader som 

upptäcktes var att de kvinnliga lärarna i högre utsträckning påpekade problematik hos eleverna. 

Gemensamt för lärarna var att flickors problematik påpekades i högre utsträckning än pojkars 

(Karlsson, Olsson & Edvardsson, 2002, s. 20-23). 

I ytterligare en studie undersöktes skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare. Författaren 

har gjort en studie som undersöker hur genusordningen påverkar lärarnas yrkesutövning. 

Intervjuer genomfördes med 14 lärare och ungefär 600 enkäter delades ut. Generellt uppfattade 

lärarna en samverkan mellan deras pedagogiska och sociala arbete. Det sociala arbetet beskrevs 

som ”det runtomkring” och kallades även socioemotionella arbetet. Många uttryckte åsikten att 

detta arbete nedvärderades och att det stal tid från det viktiga pedagogiska arbetet. Det 

socioemotionella arbetet uppfattades som kvinnligt kodat av både män och kvinnor. Författaren 

drog slutsatsen att det berodde på genusordningens hierarki där det som anses vara kvinnligt även 

anses vara underordnat. Männen i studien hade en tendens att vilja utföra manligt kodade 

uppgifter tillsammans med andra män på skolan snarare än att arbeta med det socioemotionella 

arbetet. Generellt i studien tyckte både män och kvinnor att det sociala och pedagogiska arbetet 

behövde samverka för att skapa en tillgänglig miljö där kunskapsutveckling kunde ske 

(Hjalmarsson, 2009, s. 145-149). 

En studie har undersökt tillgängligheten för funktionsnedsatta elever i förskolor och skolor i 

Sveriges mellersta region. Syftet var att undersöka den fysiska, pedagogiska och sociala miljöns 
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tillgänglighet samt titta på vilka förbättringsområdet som finns på skolorna. Studien skedde i 

samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Mälardalens högskola. 

Funktionsnedsättningar delades även här in efter socialstyrelsens definition som fysiska, psykiska 

och intellektuella funktionsnedsättningar. En enkätundersökning genomfördes i 40 kommuner. 

Sammanlagt deltog 185 förskollärare och lärare (Skogman, 2012, s. 2-11). Den fysiska miljön 

mättes genom uppskattad tillgänglighet i skolans lokaler. Resultat som är intressanta för vår studie 

är att det uppskattades god tillgänglighet i klassrummen, men mindre god i grupprummen (ibid., 

s. 15-18). Den sociala miljön mättes genom nio frågor gällande lärarnas uppfattade arbete med 

inkludering, interaktion och samarbete för de funktionsnedsatta eleverna. Den sociala miljön 

visades generellt vara dålig för funktionsnedsatta elever (ibid., s. 27-34). Den pedagogiska miljön, 

där vår studie lägger huvudfokus, mättes genom lärarnas arbetssätt samt tillhandahållande av 

tillgängligt material och möblering i undervisningssammanhang. Angående frågorna som rör 

lärarnas arbetssätt svarade ungefär hälften att de ”ibland” gör de anpassningar som efterfrågades. 

Angående möblering och material var svaren något sämre, då det fanns fler som inte gjorde den 

efterfrågade anpassningen alls (ibid., s. 19-26). 

Funkionsnedsättningspolitiken 

Följande avsnitt avser att ge läsaren en inblick i regeringens arbete med 

funktionsnedsättningspolitiken. Utöver de regler och uppmaningar som tidigare berörts i 

läroplaner och diskrimineringslagar, arbetar Skolverket, Skolinspektionen och SPSM tillsammans 

för att se till att skolor följer deras uppmaningar. Under perioden 2011-2016 genomförs en 

kartläggning av dessa tre myndigheter gällande svenska skolors arbete med följande tre mål: 

• Utformning och anpassning av undervisningen - att varje barn och elev ska ges 

förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt, 

• val av skola och tillgänglighet – att tillgängligheten samt uppföljningen av 

tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning i förskola och samtliga skolformer 

förbättras samt 

• ökade kunskaper om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas 

efter varje barns och elevs behov. 

(Skolverket, Skolinspektionen & SPSM, 2014, s. 2). 

Skolverket har ett styrande och stödjande uppdrag, SPSM har särskilda stöduppdrag riktat mot 

funktionsnedsättning och utbildning. Skolinspektionen har ansvar över tillsynen av skolorna 

(ibid., s. 4-5). Mellan 2011-2014 upptäcktes bland annat att: tre av tio gymnasielärare anser att de 

inte har förutsättningar eller möjligheter att anpassa undervisningen till samtliga elever (ibid., s. 
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14). Omkring åtta av tio gymnasielärare skattade sin egen kunskapsbas och kompetens som hög 

för att upptäcka de elever som utöver anpassad undervisning även skulle behöva särskilt stöd i 

skolan (ibid., s.15). Detta är intressant och relevant information till föreliggande studie då vi har 

för avsikt att titta på lärarnas uppfattning om deras kunskapsbas när det gäller olika 

funktionsnedsättningar. 

FNs utbildningspolitiska konvention, som Sverige undertecknat, finns till för att 

funktionsnedsatta personer ska ha tillgänglighet till grundskola, gymnasium, högre utbildning, 

yrkesutbildning samt vuxenutbildning. Det framgår att personer med någon form av 

funktionsnedsättning inte får diskrimineras eller utestängas från det allmänna skolsystemet. 

Konventionen lägger vikt vid att utbildning ska ske på lika villkor. Det ställs således krav på 

tillgängligheten i skolan när det kommer till undervisning, fysisk miljö, transport och 

kommunikation. Krav ställs på att skolans personal ska ha en kunskapsbas kring 

funktionsnedsättningar och hur man kan anpassa undervisningen för alla specifika elever 

(Socialdepartementet, 2008).  

År 2013/2014 granskade FN hur Sverige har uppfyllt de krav konventionen ställde på oss. FN 

delger i sin rapport att Sverige inte uppnått arbetet med att personer med funktionsnedsättning 

ska ha samma delaktighet och förutsättningar som övrig befolkning. Vidare får Sverige kritik för 

att vara för långsamma och defensiva i sin funktionsnedsättningsspolitiska utveckling. I skolan 

specifikt ifrågasätts arbetet med tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar samt hur 

kompetensen ser ut hos rektor, lärare och övrig personal (Sveriges riksdag, 2013). Detta ger 

ytterligare relevans till föreliggande studies syfte då detta arbete samt kompetens kan kopplas till 

vårt syfte att titta på lärares uppfattade arbete med anpassningar samt lärares uppfattade 

kunskapsbas kring elevers funktionsnedsättningar. 

Tillgänglighet 

Avsnittet ämnar att ge en djupare förståelse för vad tillgänglighet och tillgänglig pedagogik 

innebär. Det finns inte någon enhetlig definition av begreppet tillgänglighet. Detta avsnitt ämnar 

därför att försöka reda ut hur myndigheter och forskning väljer att beskriva begreppet. 

SPSM är en myndighet som har för uppgift att erbjuda råd, stöd och utbildning till förskolor, 

grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar när det kommer till arbete med 

funktionsnedsatta personers rätt att vara delaktiga på samma villkor som andra. Tillgänglighet 

förklaras på följande sätt: ”Tillgänglighet är de förutsättningar som krävs för att alla barn och 

elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. Tillgänglighet är ett begrepp 

som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever 

oavsett funktionsförmåga.” (SPSM, 2015). 
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Skolverket förklarar en tillgänglig skola på följande vis: ”Läraren ska anpassa undervisningen 

för en elev med funktionsnedsättning. Elever som behöver särskilt stöd i skolan ska få det. 

Rektor har det yttersta ansvaret för att undervisningen organiseras så att eleven med 

funktionsnedsättning kan nå kunskapskraven.” (Skolverket, 2014). 

Niholm (2006, s. 13-14) besläktar begreppet tillgänglighet med inkludering. I denna 

inkludering är det viktigt att skolan som helhet anpassas utifrån de delar som innefattas, alltså 

eleverna och dess funktionsnedsättningar. Det är inte elevernas ansvar att söka sig till skolor som 

är tillgängliga fysiskt, pedagogiskt och socialt, utan det är upp till samtliga skolor att göra den 

tillgängligt för alla. Vi vill undersöka skolans tillgänglighet, med fokus på pedagogisk 

tillgänglighet. Den fysiska miljön måste vara tillgänglig för att den sociala och pedagogiska ska 

kunna bli detsamma. Hur dessa tre miljöer samspelar för att skapa tillgänglighet presenteras 

senare i en modell utvecklad av SPSM (SPSM, 2015). 

Universal design for learning (UDL) är ett globalt uttryck som liknar tillgänglig pedagogik. 

Problematiken att lärare behöver anpassa undervisningen till många olika funktionsnedsättningar 

står i fokus. UDL beskrivs på följande sätt: 

“The central practical premise of UDL is that a curriculum should include alternatives 

to make is accessible and appropriate for individuals with different backgrounds, 

learning styles, abilities and disabilities in widely varied learning contexts. The 

“universal” in Universal design does not imply one optimal solution for everyone. 

Rather, it reflects an awareness of the unique nature of each learner and the need to 

accommodate differences, create learning experience that suits the learner, and 

maximize his or her ability to progress” 

(Rose & Meyer, 2002, s. 70) 

UDL blev skapad för att underlätta den allmänna skolgången för elever som har problem med 

bland annat att se, höra, delta, förstå, komma ihåg, prata, röra sig och må bra i skolan (Gargiulo 

& Metcalf, 2012, s. 10). Det handlar om att hamna i ett strukturellt tänk kring att undervisningen 

alltid kommer vara olika för alla elever. Tankarna om tillgänglighet och anpassning av 

pedagogiken ska ligga i skolans och lärarens struktur och inte vara något som uppmärksammas i 

efterhand när en elev inte klarar målet. UDL ska inte ta bort den akademiska utmaningen med 

undervisningen, utan ska finnas där för att ta bort hinder för deltagande och förståelse (ibid., s. 

9). 

Funktionsnedsättningar 

Följande avsnitt avser att ge en överblick över fysiska, psykiska och intellektuella 

funktionsnedsättningar bland elever i skolan. Avsnitten ger en överblick över vad som 
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uppmärksammats som problematiskt för dessa elever i den pedagogiska miljön. Varje delavsnitt 

avslutas med en sammanfattning av hur litteraturen anser att lärare kan skapa en pedagogisk 

tillgänglighet för dessa elever. Rekommendationerna ligger till grund för föreliggande studies 

enkätfrågor angående anpassningar för fysiskt, psykiskt och intellektuellt funktionsnedsatta 

elever. 

 

Fysiska funktionsnedsättningar 

 

Rörelsenedsättning 

Att vara rörelsenedsatt innebär att funktionen i någon eller några kroppsdelar helt eller delvis är 

förminskad. Dessa diagnoser kan vara medfödda eller uppstått på grund av en skada. De tre 

vanligaste diagnoserna som kan skapa rörelsenedsättning är Cerebral Pares, muskelsjukdomar och 

ryggmärgsbråck (Hildén, 2014, s. 9). 

I en etnografisk studie av Göran Nygren (2008, s. 77-78) observeras och intervjuas sex 

rörelsenedsatta elever. Syftet var att skapa en helhetsbild av hur skolan skapar en tillgänglighet för 

dessa elever. Det visades att skolpersonalen lade mindre fokus på att anpassa den pedagogiska 

tillgängligeten än den fysiska tillgängligheten. Det som bland annat efterfrågades i den 

pedagogiska tillgängligheten var mer tid genom anpassningar av exempelvis anteckningsbörda 

och läsning av text.  

   En tillgänglig pedagogik för dessa barn och ungdomar är av stor vikt för deras psykiska och 

kognitiva utveckling. Utveckling kräver stimulans och utmaningar som prövar förmågor. En stor 

del av tillgänglighetsarbetet för rörelsenedsatta består i skolans fysiska miljö, snarare än den 

pedagogiska miljön. Denna fysiska miljö ska ge tillgång till lektionssalar, toaletter, matsalar, 

bibliotek och så vidare. Dock finns det även åtgärder i den pedagogiska miljön som läraren kan 

vidta för att ge extra anpassning. Exempelvis minska anteckningsbördan, anpassa möbelemanget i 

lektionssalen, utöka examinationstiden eller erbjuda eleven att skriva examinationer på dator 

(Henriksson, 2003, s. 44-46). 

 

Synnedsättning 

Synnedsättningar tar sig i uttryck på många sätt och varierar mycket i grad. Nedsättningen kan 

skilja sig från att se suddigt, ha begränsat synfält till att vara helt blind (SRF, 2015). 

Synnedsatta elever står inför många utmaningar i skolan. En stor utmaning är all text som 

eleverna behöver läsa. Det gäller inte bara läroböcker, utan även instruktioner, 

Powerpointpresentationer, scheman, examinationer och liknande (Henriksson, 2003, s. 33). 
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   Det är viktigt att dessa elever har anpassat skolmaterial tillgängligt för att få samma möjlighet 

till lärande. Exempelvis är det viktigt att tillhandahålla ljudböcker, bandinspelningar och liknande. 

Läraren har också möjlighet att skapa pedagogisk tillgänglighet genom att exempelvis förse eleven 

med en plats nära tavlan och återberätta det som skrivs här. Läraren kan ge kopior eller maila ut 

presentationer i förväg och att undvika så kallade “här och där”-formuleringar (exempelvis “här 

ligger lillhjärnan och där ligger pannloben”). Det kan även vara viktigt att vid behov erbjuda 

alternativa examinationsformer (ibid., s. 34). 

 

Hörselnedsättning 

Denna funktionsnedsättning varierar mellan att ha lättare nedsatt hörsel till att vara döv. 

Gemensamt för de flesta med nedsatt hörsel är svårigheter med att höra diskantljud. Detta 

innebär kommunikativa problem på grund av att konsonanterna faller bort eftersom att de 

uttrycks på en högre frekvens än vokaler (HRF, 2015). Många med hörselnedsättning 

kompenserar detta med att simultant läsa på läpparna, använda hörselapparat eller att 

kommunicera med teckenspråk (Henriksson, 2003, s. 38). 

Följande är exempel på anpassningar som kan skapa en pedagogisk tillgänglighet för dessa 

elever. Läraren bör säkerställa att eleven ser ens kropp och ansikte, eventuellt möbelera 

klassrummet i en u-form så att eleven ser sina klasskamrater när de talar, upprepa frågor och 

kommentarer från klasskamrater samt ge alternativa examinationsformer vid behov (ibid., s. 39-

40). 

 

Psykiska funktionsnedsättningar 

 

Depression 

I tonåren är depression vanligt förekommande. Omkring 10 % av alla tonåringar drabbas någon 

gång. Depression är vanligare hos kvinnor än män (Elliott, 2010, s. 3). Sjukdomen diagnostiseras 

utifrån symptomen i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorters - DSM-V. Dessa är 

bland annat nedstämdhet, minskad lust för aktiviteter och känslor av värdelöshet (American 

Psychiartric Association, 2013). 

I skolan kan sjukdomen upptäckas bland annat genom att eleven är ovanligt arg och ledsen, 

visar tecken på låg självkänsla och agera självdestruktivt (Gerali, 2010, s. 35). Henriksson (2003, s. 

52) menar att depression påverkar det dagliga livet och ger några konkreta förslag på hur läraren 

kan göra för att öka den pedagogiska tillgängligheten. Bland annat genom att hjälpa till med 
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upplägg av individuella lässcheman, ha ett rimligt överseende med frånvaro och förseningar samt 

ge utökad inlämnings- och examinationstid. 

 

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) 

Ytterligare en psykisk funktionsnedsättning som kräver extra anpassning i skolan är GAD. DSM-

V diagnostiserar detta som överdriven, ej kontrollerbar oro över flera händelser (American 

Psychiartric Association, 2013). En studie har visat att tonåringar med GAD är sämre än vuxna 

på att hantera ångesten med hjälp av kognitiva strategier. Det är därför viktigt att skolpersonal är 

uppmärksamma på sjukdomens symptom så att eleven tidigt får professionellt stöd att lära sig 

vilka strategier som fungerar för just hen (Garnefski, Legerstee, Kraaij, van den Kommer & 

Teerds, 2002, s. 607-608). Henriksson (2003, s. 52) rekommenderar samma pedagogiska 

anpassningar för dessa elever som för elever med depression. 

 

Social fobi 

Social fobi uppkommer ofta i tonåren. Nedsättningen innebär en ängslan för att hamna i fokus 

för andras uppmärksamhet. Denna ängslan resulterar vanligen i att prestationsförmågan 

försämras vid exempelvis muntliga framträdanden. Social fobi leder i många fall till isolation för 

den drabbade (Furmark, Hedman, Tillfors & Ekselius, 2011, s. 802). Forskning är överens om att 

social fobi korrelerar negativt med antal sociala relationer i skolan, vilket innebär att eleven 

generellt har färre relationer än elever utan social fobi (La Greca, & Lopez, 1998, s. 88-89; La 

Greca & Harrison Moore, 2005, s. 53-55).  

Svår social fobi kräver ofta psykiatrisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi, där 

individen gradvis exponeras för sociala situationer (Furumark et al., 2011, s. 803). Därför är det 

viktigt att läraren inte tvingar elever med denna nedsättning att utsättas för exempelvis ett 

muntligt framträdande utan istället erbjuda alternativa examinationsformer (ibid.). 

 

Ätstörningar 

Ätstörningar är vanligt hos flickor i tonåren. En studie av Westerberg-Jacobson (2010, s. 15) visar 

att nästan varannan flicka i gymnasiet bantar, ofta utan att vara överviktig. Vid en ätstörning 

innebär mat psykiskt och fysiskt lidande. Självkänslan kopplas ofta till vikt och utseende. Många 

med ätstörningar har höga krav på sina akademiska prestationer, dock påverkas den kognitiva 

förmågan och koncentrationen negativt på grund av energibrist (Kunskapscentrum för 

ätstörningar, 2015). 
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Ata Ghaderi (2001, s. 51) undersökte unga kvinnor i Sverige och fann ett antal riskfaktorer för 

att utveckla ätstörningar. Dessa var låg självkänsla, lågt socialt stöd, missnöje med sin kropp, 

bantning och undvikande strategier. 

Läraren har möjlighet att få en betydande roll gällande elever med ätstörningar. Genom att 

uppmärksamma tecken på ätstörning och tidigt agera därefter kan man motverka sjukdomens 

utveckling. Rekommendationen är då att ta kontakt med elevens vårdnadshavare och uppmuntra 

vidare kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (Kunskapscentrum för ätstörningar, 2015.). 

 

Intellektuella funktionsnedsättningar 

 

ADHD 

ADHD innebär vanligen uppmärksamhetsstörningar och hyperaktivitet för eleven. 

Uppmärksamhetsstörningen handlar om svårigheter att rikta fokus på mindre stimulerande 

uppgifter med viljans hjälp. Att ha ADHD innebär för många att vara beroende av yttre 

stimulans för att bibehålla uppmärksamhet längre stunder på lektionen då den inre motivationen 

är svåruppnåelig (Hellström, 2010, s. 2-3). 

Hyperaktiviteten tar sig i uttryck genom svårigheter att selektivt välja vilka sinnesintryck och 

impulser som leder till handling. Detta gör det svårt för eleven att arbeta långsiktigt mot abstrakta 

mål. En gemensam svårighet för elever med ADHD är således att arbeta ostrukturerat och fritt 

där självdisciplin och egen planering är ett krav (ibid., s 4-5). 

I en metastudie sammanställdes fyra studier som behandlade faktorer som försämrar den 

pedagogiska tillgängligheten för elever med ADHD. Det visades att eleverna får 

koncentrationssvårigheter vid så kallad katederundervisning, något som ofta används vid 

genomgångar och instruktioner. För att underlätta förståelsen vid genomgångar och instruktioner 

rekommenderades istället individuella instruktioner (Tufvesson, 2007, s. 57-58). 

Fler framgångsrika anpassningar är korta arbetspass med kontinuerliga raster, mycket positiv 

feedback och personligt stöd (Hellström, 2010, s. 7-8). 

 

Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är ett brett begrepp som innefattar alla svårigheter med att läsa 

och/eller att skriva. Två orsaker till detta är frånvaro eller kognitiv omognad under skolans första 

år, vilket orsakat missade grundläggande läs- och skrivelement för eleven. I andra fall beror 

svårigheterna på medfödda orsaker som dyslexi, nedsatt syn eller hörsel, mindre hjärnskador eller 
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neuropsykiatriska diagnoser. Slutligen kan svårigheterna bero på att eleven har ett annat 

modersmål än svenska (Fälth, 2013, s. 19; Jacobson, 2006, s. 2). 

   I skolan är läs- och skrivsvårigheter den vanligaste orsaken till att elever har någon problematik 

i ett ämne (Persson, 2013, s. 9). Problemen yttrar sig ofta i att det tar längre tid att producera, 

analysera och tolka text. Skrivsvårigheterna innebär ofta att bokstäverna i orden kastas om, att 

småord förväxlas, vissa ord särskrivs och att skiljetecken används felaktigt (Henriksson, 2003, s. 

48). Läsning och skrivning är en central del i många av skolans ämnen, därför är det viktigt att alla 

lärare gör pedagogiken tillgänglig för dessa elever. Framgångsrika metoder är till exempel att ge 

utökad examinationstid vid skriftliga uppgifter, ge direktiv och instruktioner både muntligt och 

skriftligt samt tillgodose eleverna med förstorad text och eventuellt ljudböcker (ibid., 49-50). 

 

Autismspektrumtillstånd (AST) 

AST är ett paraplybegrepp som bland annat innefattar diagnoserna Aspergers syndrom och 

autism. Diagnoserna inom AST har vissa gemensamma nämnare. Dessa är en nedsatt förmåga till 

kommunikation och interaktion samt en begränsad föreställningsförmåga och beteenderepertoar 

(Falkmer, 2009, s. 3). Personer med AST har generellt en svag central koherens. Detta innebär 

problem att förstå den övergripande meningen av information och istället fokusera på detaljerna. 

Vidare har många med AST ofta en minskad förmåga att förstå att andra tänker och känner 

annorlunda än sig själv. I skolan resulterar detta ofta i svårigheter att anpassa sig till sociala 

grupper och regler (ibid., s. 4). 

För att öka den pedagogiska tillgängligheten för elever med AST har det visats ge god effekt 

att informera klasskamraterna om AST och hur det påverkar eleven. Elever med AST har olika 

stor vilja och ork att delta i sociala aktiviteter. Det är viktigt att som pedagog låta eleverna 

alternera mellan större, mindre och enskilda grupper (ibid., 15-16). Vidare är det viktigt att ge 

extra stöd vid exempelvis problembaserat lärande eller andra fria arbetsformer, detta på grund av 

problematiken med den centrala koherensen som AST-personer ofta har (Henriksson, 2003, s. 

57). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer teorier som vi kommer att använda oss av för att tolka och analysera resultaten. De 

teorier vi ansett är relevanta är tillgänglighetsmodellen, didaktiska triangeln samt genusteori. 

Tillgänglighetsmodellen  

Tillgänglighetsmodellen är ett redskap för att skapa förståelse för hur individuell 

kunskapsutveckling möjliggörs för elever med funktionsnedsättningar. Nilholm (2005, s. 124) 

menar att det finns en dikotomi mellan två grundläggande perspektiv på funktionsnedsatta elever. 

Det ena har en mer medicins och psykologiskt synsätt medan det andra perspektivet menar att 

det är elevens miljö som sätts i fokus. Med denna uppsats har vi valt att fokusera på det andra 

perspektivet, alltså elevens miljö och hur det påverkar tillgängligheten för hen. SPSM och deras 

tillgänglighetsmodell  delar in skolmiljön i tre typer: fysisk, social och pedagogisk. Modellen 

illustreras med denna bild: 

 

 
 

Figur 1. Tillgänglighetsmodellen. Ett samspel krävs mellan de tre miljöerna för att en individuell 

kunskapsutveckling ska möjliggöras för elever med funktionsnedsättningar (SPSM, 2015). 

 

För att som lärare se till att en funktionsnedsättning inte blir till ett hinder är det 

grundläggande med en tillgänglig fysisk miljö. När den fysiska miljön är tillgänglig för alla elever 

kan den sociala och pedagogiska miljön samverka för att skapa kunskapsutveckling. Den sociala 

miljön innefattar bland annat att ha kunskap om elevernas förutsättningar och begränsningar. 
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Utifrån denna kunskap görs anpassningar i den pedagogiska miljön för att göra 

undervisningsinnehållet tillgängligt.   

Den didaktiska triangeln 

Den didaktiskta triangeln är ett sätt att förstå de aspekter som är viktiga för elevens lärprocess. 

Delarna i triangeln består av läraren, eleven och undervisningsinnehållet. Dessa delar möts i en 

pedagogisk situation. Läraren har ett viktigt uppdrag att se till att detta möte ska bli så bra som 

möjligt, vilket kräver yrkeskompetens (Lindström & Pennlert, 2009, s. 9; Hopmann, 1997, s. 201). 

Bilden nedan förtydligar de olika mötena i den didaktiska triangeln. Genom (b) social kompetens, 

(c) ämneskompetens, samt (d) didaktisk kompetens skapar läraren (L) förutsättningar för 

elevernas lärande i ämnet. Genom närvaro av samtliga delar kan elevernas (E) lärande (a) uppstå i 

ämnet (UI).  

 
Figur 2. Den didaktiska triangeln (Lindström & Pennlert, 2009, s. 10). 

 

    Lindström och Pennlert har utvecklat den didaktiska triangeln för att illustrera tre kompetenser 

som är väsentliga för mötet mellan lärare, elev och ämnesinnehåll. Dessa är social kompetens, 

ämneskompetens och didaktisk kompetens (ibid., s. 9). 

    Den sociala kompetensen manifesterar sig i mötet mellan lärare och elev. Detta handlar om att 

se och bekräfta sina elever och skapa goda relationer. Författarna beskriver denna kompetens 

som dels teoretisk och dels praktisk. Den teoretiska delen handlar om att införskaffa kunskap om 

elevernas förutsättningar och begränsningar. Den praktiska delen handlar om det utövande 

ledarskapet som sker i klassrummet (ibid., s. 10). 

    Ämneskompetens är lärarens relation till undervisningsinnehållet. En god pedagog behöver 

vara förtrogen i sitt ämne, ha kunskaper om vilken del av ämnet som undervisningen ska 

behandla, ha en kritisk syn till ämnet och följa dess utveckling (ibid., s. 10). 
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    Didaktisk kompetens sker i lärarens relation till elevens lärande. Lärandet illustreras som 

elevens möte med ämnesinnehållet. En god didaktisk kompetens handlar om att kunna anpassa 

ämnesinnehållet så att det blir tillgängligt för alla elever oavsett elevens förutsättningar och 

begränsingar. Det handlar dessutom om att kunna reflektera över sin undervisning och ta del av 

aktuell forskning. Således är det en kombination av kunskaper om undervisningskonst och i 

undervisningskonst (ibid., s. 10-11). 

Tillgänglighetsmodellen och den didaktiska triangeln kommer i denna studie att användas som 

ett analysverktyg för att tolka resultaten. Vi ser en koppling modellerna emellan som har legat till 

grund för våra frågeställningar. Frågeställning ett ämnar att undersöka lärarnas uppfattade 

kunskapsbas om vilka av deras elever som är funktionsnedsatta. Tillgänglighetsmodellens sociala 

miljö och den didaktiska triangelns sociala kompetens skapar tillsammans den kunskapsbas om 

elevers funktionsnedsättningar som vi avser att undersöka. En socialt kompetent lärare arbetar 

aktivt inom den sociala miljön för att skapa sig en god kunskapsbas gällande funktionsnedsatta 

elever. 

Frågeställning två ämnar att undersöka hur ofta lärarna uppfattar att de anpassar pedagogiken 

för elever med funktionsnedsättningar för att skapa tillgänglighet. Tillgänglighetsmodellens 

pedagogiska miljö och den didaktiska triangelns didaktiska kompetens skapar tillsammans 

tillgänglig pedagogik. En didaktiskt kompetent lärare arbetar aktivt med anpassningar inom den 

pedagogiska miljön för att skapa en tillgänglig pedagogik för funktionsnedsatta elever. 

Tillgänglighetsmodellen och den didaktiska triangeln poängterar att det krävs ett samspel 

mellan de olika delarna för att skapa tillgänglighet. Med vår tredje frågeställning vill vi undersöka 

om det finns ett samband mellan lärarnas uppfattade kunskapsbas och hur ofta de uppfattar att 

de gör anpassningar i pedagogiken för funktionsnedsatta elever.  

Genusteori 

I frågeställning två vill vi undersöka om det finns skillnader i uppfattade anpassningar mellan 

funktionsnedsättningstyperna, men även undersöka om det finns skillnader lärare emellan. Dessa 

skillnader handlar bland annat om män och kvinnor anpassar pedagogiken i olika hög 

utsträckning för funktionsnedsattta elever. Följande avsnitt ämnar att ge en översikt hur två 

teorier ser på genus. 

Yvonne Hirdmans (1988, s. 49-53) genussystem bygger på två grundprinciper – dikotomi och 

hierarki. Hierarkin menar att mannen är norm och således är det manliga överordnat det 

kvinnliga. Denna hierarkiska struktur av könen tar sig i uttryck i det ekonomiska, politiska och 

sociala delarna av samhället. Dikotomin innebär en uppdelning där kvinnligt och manligt är 
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åtskilt. Denna dikotomi upprätthålls genom kvinnligt och manligt kodade sysslor samt 

personegenskaper och homosociala umgängen. 

Genussystemet realiseras i ett symboliskt genuskontrakt. Vad som är manligt och kvinnligt 

kodat och vilka roller könen förväntas ha i olika situationer, till exempel i arbetet, i 

kärleksrelationen och i språket bestäms av detta kontrakt. Kontraktet förs vidare över 

generationer som en socialisationsprocess. Detta innebär alltså att kön ses som en konstruktion 

som är varierande beroende på socialt, historiskt och kulturellt kontext (ibid., s. 54-55). 

Thurén (1996) menar även hon att samhället präglas av en genusordning. Denna ordning 

bidrar till att till exempel personegenskaper, yttre attribut och yrken genusifieras, det vill säga 

könskodas. Hon menar att aspekter i genusordningen är räckvidd, styrka och hierarki. 

Räckvidden varierar mellan samhällen beroende på hur mycket i dessa som har genusifierats. Det 

handlar om den skillnad som finns mellan vad som anses kvinnligt och manligt. Styrka innebär på 

vilket sätt könsöverskridande aktiviteter och egenskaper straffas genom sanktioner från samhället. 

Hierakrin innebär, precis som i Hirdmans teori, om att det manliga är norm och tillskrivs högre 

makt och status än det kvinnliga. Thurén menar att dessa aspekter av genusordningen ska ses 

som en förenkling av verkligheten. En förenkling som är i ständig förändring och där människor i 

många situationer anpassar sig och i andra situationer töjer på gränserna. Oavsett vilken styrka 

genusordningen har i det aktuella samhället så menar Thurén att det är enklare att anpassa sig till 

genusordningen än att töja på gränserna (Thurén, 1996, s. 77-79).  

När vi i föreliggande studie kommer att titta på könsskillnader i lärarnas uppfattade arbete för 

tillgänglig pedagogik så kommer vi att göra detta utifrån ett genusperspektiv som ser kön som en 

kontextbunden konstruktion. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att undersöka lärares uppfattningar om deras kunskapsbas samt 

pedagogiska anpassningar gällande elever med fysiska, psykiska och intellektuella 

funktionsnedsättningar. Syftet är dessutom att undersöka om dessa uppfattningar skiljer sig åt 

mellan lärare beroende på yrkeserfarenhet och kön. Studien kommer att genomföras på fyra av 

Uppsala kommuns gymnasieskolor. Detta syfte har lagt grund till följande frågeställningar: 

 

(1)   Hur ser lärares uppfattade kunskapsbas ut gällande elever med fysisk, psykisk och 

intellektuell funktionsnedsättning? 

(2)  Finns det skillnader i hur lärarna uppfattar att de anpassar pedagogiken för elever 

med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning? Hur ser dessa ut? 

(3)  Finns det ett samband mellan lärarnas uppfattade kunskapsbas och hur ofta de 

uppfattar att de anpassar pedagogiken till elever med fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning? Hur ser detta i så fall ut? 
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Metod 

För att få svar på våra frågeställningar har vi utformat en enkät där lärare skattar sin egen 

kunskapsbas samt hur ofta de anpassar pedagogiken för elever med fysiska, psykiska och 

intellektuella funktionsnedsättningar. Enkätfrågorna har sin grund i tidigare forskning samt 

rekommendationer från riksförbund och organisationer. Denna forskning samt 

rekommendationer är redovisade under forskningsöversikten. Enkäten delades ut till verksamma 

lärare på fyra av Uppsala kommuns gymnasieskolor. Data från enkäten analyserades i 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science (SPSS). De deskriptiva data som 

redovisas är totalurval (N), medelvärde (M) och standardavvikelse (SD). Det sistnämnda är ett 

mått på populationens spridning av svar runt medelvärdet. En hög SD innebär en stor spridning 

av svar. 

Enkät som metod 

För att samla in data använde vi oss av en respondentundersökning via enkät. Syftet med 

föreliggande studie har varit att undersöka skillnader och samband hos populationen 

gymnasielärare i Uppsala kommun. Med enkät som metod finns möjlighet att fånga in och 

kartlägga uppfattningarna hos våra respondenter, alltså lärarna (Essaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012, s. 229). Via enkät kan vi undersöka fler respondenter än exempelvis via 

intervju. Detta leder till att vi kan uttala oss om mer generella tendenser (ibid., s. 234). Ytterligare 

en styrka med enkät som metod är underlättandet av att jämföra deltagarnas svar. Detta då 

samtliga deltagare besvarar samma frågor med samma svarsalternativ. Vi ansåg dessutom att det 

fanns en risk för icke sanningsenliga svar vid undersökning av dessa frågor via intervju. Detta då 

många lärare möjligen vill framstå som duktiga och som att de tänker kring tillgänglighet under 

varje lektion. Med anledning av detta valde vi istället att göra en enkätundersökning där vi tydligt 

påvisade anonymitet, något vi tror bidragit till mer sanningsenliga svar.  

Urval 

I denna studie har urvalet bestått av lärare vid fyra gymnasieskolor i Uppsala kommun. 

Deltagarna (N=51) rekryterades genom bekvämlighetsurval. Deltagarna var mellan 25-67 år 

gamla (M=46.27 år, SD=13.23 år). Deltagarna hade varit verksamma som lärare i 1-42 år 
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(M=15.49 år, SD=11.67 år). Urvalet bestod av 22 män och 29 kvinnor. Ingen arvordering 

tilldelades deltagarna. 

Procedur 

Deltagare till studien rekryterades på plats vid de fyra gymnasieskolorna. Enkäten som bestod av 

18 frågor delades ut i pappersform till frivilliga lärare. Motivet till besök i skolorna samt 

användandet av pappersenkäter istället för internetbaserade var dels för att finnas på plats vid 

eventuella frågor och funderingar och dels att vi hoppades på en högre svarsfrekvens om vi var 

på plats och presenterade oss och vårt arbete personligen.  

Vi säkerställde att alla deltagare var verksamma lärare på skolan. Därefter informerades 

deltagarna om enkätens längd (ca 10 minuter) samt etiska riktlinjer så som frivillighet och 

anonymitet. Se Appendix A för enkäten. Vi såg till att deltagarna fick sitta i lugn och ro i en 

avskild del av personalrummet och fylla i enkäten. Vissa lärare hade för tillfället ingen möjlighet 

att fylla i enkäten, men ville ändå delta i studien. Dessa deltagare fick behålla enkäten under 

veckan och samlades in vid veckoslutet. När alla enkäter var insamlade fördes data in och 

analyserades med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Material  

Materialet som har använts i studien är vår egenutformade enkät. Enkäten inleddes med frågor 

om kön, ålder och yrkeserfarenhet mätt i verksamma år som lärare. 

Därefter delades enkäten in i tre teman – fysiska, psykiska och intellektuella 

funktionsnedsättningar. Varje tema inleddes med en fråga om lärarens uppfattade kunskapsbas 

om elever med just den funktionsnedsättningstypen. Denna fråga hade följande utformning: 

”Hur anser du din kunskap vara kring vilka av dina elever som har någon 

fysisk/psykisk/intellektuell funktionsnedsättning?”. Frågan efterföljdes av några konkreta 

exempel på vad som menades med den specifika funktionsnedsättningen. De tre frågorna mättes 

på en likertskala mellan 1-4 där 1=dålig, 2=ganska dålig, 3=ganska bra och 4=bra. 

Varje tema innehöll sedan fem frågor där deltagarna fick skatta hur ofta de gjorde olika 

anpassningar för elever med en viss typ av funktionsnedsättning. Dessa anpassningar ska enligt 

vår litteratur skapa en tillgänglig pedagogik för elever med funktionsnedsättningar. Ett exempel 

på en fråga som mätte anpassningar för fysiskt funktionsnedsatta elever var ”Ser du till att ditt 

ansikte och din kropp syns när du pratar inför klassen?”. Ett exempel som mätte anpassningar för 

psykiskt funktionsnedsatta elever var ”Erbjuder du längre inlämningstid för hemuppgifter till 
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elever med psykisk funktionsnedsättning?”. Ett exempel på en fråga som mätte anpassningar för 

intellektuellt funktionsnedsatta elever var ”Erbjuder du längre provtid till elever med intellektuella 

funktionsnedsättningar?”. Frågorna mättes på en likertskala mellan 1-4 där 1=aldrig 2=sällan 

3=ofta och 4=alltid. På dessa frågor fanns dessutom alternativet ”vet ej” som läraren kunde fylla i 

om de aldrig utsatts för situationen. Se Appendix A för hela enkäten. 

Analysmetod och databearbetning 

Insamlad data analyserades med hjälp av SPSS. Vid analys av skillnader och samband i resultaten 

genomfördes signifikanstestningar. Ett kritiskt värde på .05 användes, vilket innebär att vid 

signifikanta resultat så kan vi med 95 % sannolikhet uttala oss om verkliga skillnader och 

samband. Ett signifikant resultat har ett p-värde under .05. Alla resultat presenteras i avsnittet 

”Analys”. Nedan presenteras hur analysering av data skedde utifrån våra tre frågeställningar.  

(1) Hur ser lärares uppfattade kunskapsbas ut gällande elever med fysisk, psykisk och intellektuell 

funktionsnedsättning? 

För att besvara denna frågeställning jämförde vi medelvärdespoäng för de tre 

kunskapsbasfrågorna som inledde varje tema. 

(2) Finns det skillnader i hur lärarna uppfattar att de anpassar pedagogiken för elever med fysisk, psykisk 

och intellektuell funktionsnedsättning? Hur ser dessa i så fall ut? 

En medelvärdespoäng räknades ut för de fem frågorna som mätte anpassningar i de tre 

temana. Samtliga 51 medelvärdespoäng för till exempel anpassningar för fysiskt funktionsnedsatta 

elever jämfördes med de andra två temana. För att undersöka skillnader i olika lärargrupper 

tittade vi även på kön och yrkeserfarenhet mätt i antal verksamma år. Könsskillnader undersöktes 

genom att jämföra medelvärdespoäng mellan kvinnor och män. Skillnader beroende på 

yrkeserfarenhet undersöktes genom att jämföra medelvärdespoäng för den kvartil lärare med 

mest yrkeserfarenhet mot den kvartil lärare med minst yrkeserfarenhet. 

(3) Finns det ett samband mellan lärarnas uppfattade kunskapsbas och hur ofta de uppfattar att de 

anpassar pedagogiken till elever med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Hur ser 

detta i så fall ut? 

För att besvara denna frågeställning genomfördes en Pearsons korrelation. Detta är ett 

statistiskt test för att undersöka ett eventuellt samband, i vårt fall mellan hur mycket lärarna ansåg 

sig veta om sina elevers funktionsnedsättningar och hur mycket de ansåg sig anpassa pedagogiken 

för elevgruppen. 
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De 15 frågor som rörde hur ofta lärarna ansåg sig anpassa sin pedagogik hade även ett ”vet 

ej”-alternativ. Detta alternativ var inte placerat någonstans inom vår likertskala mellan 1-4, utan 

fanns som ett fristående alternativ för de lärare som ansåg sig aldrig ha funnit sig i den specifika 

situationen. De frågor som hade detta alternativ ikryssat hade därför ingen poäng på sig. 

Lösningen på detta problem blev att ta fram ett medelvärde på de övriga fyra frågorna under det 

temat och sätta den poängen på ”vet ej”-alternativet. Vi hade ingen deltagare som svarade ”vet 

ej” fler gånger än en per tema. Anledningen till att vi behövde ha ett satt poäng på samtliga fem 

frågor under varje tema var för att kunna skapa ett totalmedelvärde och kunna jämföra med 

varandra. 

Reflektion över metod 

Inledningsvis går kritik att riktas mot studiens användande av bekvämlighetsurval. Denna 

urvalsmetod begränsar generaliseringsmöjligheterna kraftigt (Esaiasson et al., 2012, s. 188). Valet 

av urvalsmetoden kan ändå motiveras av vikten att samla in så många enkäter som möjligt. Hade 

vi exempelvis mailat ut enkäten till ett slumpmässigt urval av gymnasielärare i Uppsala kommun 

hade vi kunnat räkna på ett bortfall på minst 40 % (ibid., s. 185). Nu fick vi ihop 51 deltagare till 

vår studie, vilket troligen är fler än vad som hade varit möjligt med någon annan form av 

urvalsmetod. Med detta sagt är 51 deltagare fortfarande i underkant för att kunna uttala sig om 

någon form av målpopulation, i detta fall lärare på gymnasieskolor i Uppsala kommun. Våra 

resultat kommer därför enbart att kunna analyseras som tendenser eller trender, snarare än 

generaliserbara resultat. 

Enkäten vi framställt bestod av en likertskala mellan 1-4. Vissa deltagare ifrågasatte varför vi 

inte hade ett femte alternativ i mitten, som skulle motsvara ”ibland”. Tanken med 1-4 var att 

garantera att deltagaren tog ställning i frågan. Vi kan enbart spekulera i vilket alternativt utfall det 

hade varit med en femskalig enkät. Vi hade kunnat göra en pilotstudie med både 1-4 och 1-5. 

Pilotstudien hade kunnat ge en indikation på ifall svarsalternativet ”ibland” hade varit ett bra 

alternativ eller ifall det hade överanvänts och försvårat analysen. 

Vi ville hålla enkäten kort med så få frågor som möjligt men ändå skapa en representativ 

helhetsbild. Anledningen till att vi ville hålla enkäten kort var för att lärarna skulle känna att det 

hade tid att hjälpa oss och motverka trötthetsfaktor som kunde påverka deras svar (ibid., s. 234). 

Denna prioritering kan ha lett till att viktig information om lärarnas anpassningsarbete aldrig 

mättes med vår enkät. Fler frågor hade kunnat ge en bättre helhetsbild av temat. Slutligen ser vi 

att en eller ett par öppna frågor hade kunnat komplettera enkäten på ett bra sätt. 
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Ytterligare komplement till undersökningen hade kunnat vara att även göra kvalitativa 

intervjuer med lärare. Detta reflekterade vi kring innan studiens genomförande, men med tanke 

på begränsade resurser valde vi att enbart ha enkät som metod. Vårt syfte är dessutom att 

undersöka frekvenser, som bäst besvaras via en kvantitativ metod (ibid., s. 188). 

Slutligen kan det reflekteras kring huruvida metoden uppnått en hög intern validitet och 

reliabilitet. Det är tveksamt om vår enkät mäter det vi avser att mäta med 18 frågor. Vårt ämne är 

relativt outforskat och vi har inte hittat någon tidigare enkät att ta inspiration från. Istället har 

tidigare forskning kring ungdomar med de olika funktionsnedsättningarna och vad som anses 

hjälpa dessa i en pedagogisk situation legat till grund för våra enkätfrågor. 

Forskningsetik 

Denna studie har utgått från de forskningsetiska principerna för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär att studien har tillämpat de fyra kraven gällande 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Informationskravet uppfylldes genom att 

deltagarna dels muntligt och dels skriftligt fick information om studiens huvudsakliga syfte. 

Deltagarna fick information om att deltagandet i studien är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

ett inlett deltagande utan att uppge orsak. Deltagarna informerades om att deras uppgifter 

behandlades fullständigt konfidentiellt. Inga personuppgifter går att spåra varken för uppsatsens 

läsare eller för försöksledarna. Slutligen gavs information om att insamlad data enbart kommer att 

nyttjas till föreliggande studie (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Analys 

I följande avsnitt presenteras och analyseras vår insamlade data utifrån våra teoretiska 

utgångspunkter. Avsnittet kommer att delas upp efter studiens frågeställningar, där resultaten 

först presenteras och sedan analyseras. Avsnittet avslutas med en sammanfattande slutanalys.  

 

(1) Hur ser lärares uppfattade kunskapsbas ut gällande elever med fysisk, psykisk och intellektuell 

funktionsnedsättning? 

 

Lärarna skattade högst uppfattad kunskapsbas kring sina elever med fysiska 

funktionsnedsättningar. De uppfattade sig ha en något lägre kunskapsbas kring vilka av deras 

elever som har någon intellektuell funktionsnedsättning. Lägst uppfattad kunskapsbas har lärarna 

skattat för de elever som har någon psykisk funktionsnedsättning. Skillnaderna mellan de tre 

temana är dock enbart marginella och icke-signifikanta. Den individuella spridningen av svar 

inom temana är dessutom stor. Se Tabell 1 för deskriptiv data.  

 

Tabell 1. Deskriptiv data för lärares uppfattade kunskapsbas. 

 

Funktionsnedsättningar  

 

                 M                SD 

Fysiska  

Psykiska                                                    

Intellektuella                                                         

                3.00             .80 

                2.69             .99 

                2.78             .88 

 

Kvinnor skattade generellt att de uppfattade sig ha en något bättre kunskapsbas om elever med 

samtliga former av funktionsnedsättningar. Skillnaderna mellan könen är icke-signifikanta och 

kan enbart tolkas som trender. Se Tabell 2 för deskriptiv statistik. 

 

Tabell 2. Deskriptiv data för könsskillnader i uppfattad kunskapsbas. 

   

Funktionsnedsättningar 

          Kvinnor          Män 

                  M                SD     M     SD 

Fysiska  

Psykiska                                                    

 3.17 

 2.90  

.76 

.90 

                2.77             .81 

                2.41             1.05 
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Intellektuella                                                          2.93 .80                                           2.59             .96 

 

Resultatet av samtliga lärares uppfattade kunskapsbas visar enbart på små skillnader mellan de tre 

funktionsnedsättningarna, där kunskapsbasen uppfattas som något högre om fysiskt 

funktionsnedsatta elever. En eventuell tolkning av detta är att lärarna tror sig ha haft svårare att 

upptäcka intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar då dessa eventuellt ses som mer 

dolda. Intressant gällande detta resultat är att spridningen på svaren var höga. Detta betyder att 

det fanns många extremvärden, alltså lärare som ansåg att de antingen hade ”dålig” eller ”bra” 

kunskapsbas. Orsaken till denna spridning är intressant och vi ser möjligheter att forska vidare 

kring detta. Kan det vara så att det finns ett visst mönster i vilka lärare som ser sig ha ”bra” 

respektive ”dålig” kunskapsbas? Kan detta bero på hur många elever läraren ansvarar över? Kan 

det finnas en skillnad mellan vilka ämnen lärarna undervisar i? Spelar det någon roll om läraren 

undervisar på en stor eller liten skola? Det är problematiskt att det finns många lärare som anser 

sig ha ”dålig” kunskapsbas gällande sina elever och deras funktionsnedsättningar, då denna 

kunskap är en förutättning för att sedan kunna anpassa pedagogiken för dessa elever enligt 

tillgänglighetsmodellen och den didaktiska triangeln. 

Vid en könsuppdelning av svaren får vi ett annorlunda resultat där den påtagliga skillnaden är 

mellan könen snarare än mellan funktionsnedsättningarna. Detta resultat kan tolkas ur ett 

genusperspektiv som en avspegling av det genussystem som Hirdman (1988) myntade. 

Kvinnorna i studien kan ha upplevt att de behöver leva upp till en roll som omtänksamma, 

omhändertagande och duktiga. Samtliga dessa egenskaper ses som typiskt kvinnliga. Detta kan ha 

lett till att de har skattat något högre värden jämfört med männen. Vidare visar resultatet även här 

på en stor spridning av svar. Det finns alltså ett antal män som har skattat högt på 

kunskapsbasfrågan, och ett antal kvinnor som har skattat lågt. Utifrån Thuréns (1996) teori skulle 

detta resultat kunna tolkas via genusordningens räckvidd och styrka. Studiens resultat visar att 

genusordningens räckvidd märks i lärarnas uppfattade kunskapsbas, då medelvärdena skiljer såg 

åt mellan könen. Vidare verkar genusordningens styrka vara relativt svag, då många lärare har 

avvikit från den manliga eller kvinnliga normen, och därmed skapat en stor spridning av svar. 

 

(2) Finns det skillnader i hur lärarna uppfattar att de anpassar pedagogiken för elever med fysisk, psykisk 

och intellektuell funktionsnedsättning? Hur ser dessa ut? 

 

Det visades enbart marginella skillnader i hur ofta lärarna uppfattade att de anpassade 

pedagogiken mellan de tre temana. Se Tabell 3 för deskriptiv data. 
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Tabell 3. Deskriptiv data för lärares uppfattade frekvens av anpassningar i pedagogiken. 

 

Funktionsnedsättningar  

 

                 M                SD 

Fysiska  

Psykiska                                                    

Intellektuella                                                         

                3.00             .43 

                3.08             .67 

                3.11             .50 

 

Kvinnor har uppfattat att de gör mer frekventa anpassningar av pedagogiken för elever med 

samtliga former av funktionsnedsättningar. En signifikant skillnad uppmättes mellan hur ofta 

män respektive kvinnor uppfattar att de anpassar pedagogiken för elever med psykiska 

funktionsnedsättningar (p<.05). Spridningen för gruppernas svar var jämn och låg för de tre 

temana, med undantag för mäns svar angående uppfattade anpassningar för psykiskt 

funktionsnedsatta elever. Se Tabell 4 för deskriptiv data. 

 

Tabell 4. Deskriptiv data för könsskillnader i uppfattad frekvens av anpassningar i pedagogiken. 

   

Funktionsnedsättningar 

          Kvinnor          Män 

                  M                SD     M     SD 

Fysiska  

Psykiska                                                    

Intellektuella                                                         

 3.19 

 3.34  

 3.24 

.37 

.39 

.46                           

                2.75             .38 

                2.74             .82 

                2.93             .51 

 

Den mest yrkeserfarna kvartilen lärare (mätt i antal verksamma år) uppfattade att de anpassade 

pedagogiken oftare än den minst yrkeserfarna kvartilen. Skillnaden mellan grupperna är liten och 

icke-signifikant. Se Tabell 5 för deskriptiv statistik. 

 

Tabell 5. Deskriptiv data för skillnader mellan den minst respektive mest yrkeserfarna kvartilen lärare i 

uppfattad frekvens av anpassningar i pedagogiken. 

 

Yrkeserfarenhet 

 

                 M                SD 

Minst  

Mest                                                                                                           

                3.03             .54 

                3.23             .42 
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Skillnaden mellan lärarnas uppfattade frekvens av anpassningar mellan de olika 

funktionsnedsättningsformerna är liten och man bör inte uttala sig om någon form av tendens. 

Noterbart är att deltagarna i studien har ett totalt medelvärde på eller strax över 3.00, vilket 

motsvarar alternativet ”ofta”. Vår analys av detta är att lärarna generellt uppfattar att de är 

didaktiskt kompetenta och arbetar aktivt i en pedagogisk miljö. Tilläggas ska göras att våra 

enkätfrågor gällande uppfattade anpassningar utgick från vad lärarna gör först när de vet att de 

har en funktionsnedsatt elev som är i behov av extra anpassaning. Detta kan tolkas med hjälp av 

tillgänglighetsmodellen och den didaktiska triangeln som menar att det finns ett samspel mellan 

vilka kunskaper läraren har om sina elevers funktionsnedsättningar och hur aktivt de arbetar i den 

pedagogiska miljön. Våra resultat visar dock att det fanns många lärare som uppfattar att de har 

en ”dålig” eller ”ganska dålig” kunskap om vilka av deras elever som är funktionsnedsatta. Det 

finns en risk att de funktionsnedsatta elever som dessa lärare inte har någon kunskap om blir 

försummade från den extra anpassade undervisning som de har rätt till. Om läraren inte vet vilka 

av sina elever som är i behov av extra anpassad undervisning så är det svårt att göra pedagogiken 

tillgänglig genom extra anpassningar.  

Utifrån Hirdman (1988) har kvinnor och män bestämda kontrakt för hur deras roller ska se ut, 

både i yrkesliv men också i sociala situationer. Vår tolkning utifrån detta är att den uppvisade 

trend där kvinnor uppfattar sig göra mer anpassningar kan bero på genussystemet. Ett par typiskt 

kvinnliga roller och egenskaper är omhändertagande och empati. Eventuellt kan det vara så att de 

kvinnliga lärarna känner mer empati och omhändetagande gentemot elever med 

funktionsnedsättningar. Männens svar på frågorna om anpassningar för psykiskt 

funktionsnedsatta elever fick en anmärkningsvärt hög spridning jämfört med övriga teman. Med 

Hirdmans (1988) och Thuréns (1996)  genusteorier som analysverktyg tolkas detta som att det 

finns en ambivalens hos männen gällande huruvida psykiskt funktionsnedsatta elever behöver 

deras anpassningar i skolan. Det är inte manligt kodat att diskutera och ta hänsyn till psykiska 

besvär. Den stora spridningen innebär att många av de manliga lärarna uppfattar att de ofta eller 

alltid gör de efterfrågade anpassningarna trots att det kan anses vara kvinnligt kodat. Vår tolkning 

är att genusordningens styrka är relativt svag på dessa skoloe och att män inte får betydande 

sanktioner vid könsöverskridande beteenden. 

Det har som tidigare nämnts skett en ökad diagnostisering av elever med intellektuella och 

psykiska funktionsnedsättningar. Vårt insamlade material visar att det finns ett samband mellan 

ålder på läraren och yrkeserfarenhet. I och med den ökade diagnostiseringen och även 

uppmärksamheten av psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar så borde vikten av 

tillgänglighet för dessa elever ha varit mer central i de yngre lärarnas utbildning. Denna tolkning 
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till trots, så har de lärare med mest erfarenhet marginellt uppskattat sig bättre på anpassningarna 

generellt. Lindström och Pennlert (2009) menar att det krävs yrkeskompetens för att skapa ett bra 

möte mellan lärare, elev och ämnesinnehåll. Denna yrkeskompetens skulle kunna komma från 

erfarenhet, och förklara den marginella skillnaden. De mer erfarna lärarna har eventuellt utvecklat 

en bättre didaktisk kompetens där de individanpassar mötet mellan eleven och ämnesinnehållet så 

att det blir tillgängligt för alla. 

 

(3) Finns det ett samband mellan lärarnas uppfattade kunskapsbas och hur ofta de uppfattar att de 

anpassar pedagogiken till elever med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning? Hur ser 

detta i så fall ut? 

 

Sambandet mellan den uppfattade kunskapsbasen och den uppfattade frekvensen av 

anpassningar mättes med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, Pearsons r. Ett r-

värde kan variera mellan -1 och 1. Ett r-värde på -1 innebär en perfekt negativ korrelation, ett 

värde på 0 innebär att ingen korrelation existerar, och 1 innebär en perfekt positiv korrelation.  

 

Pearsons r visade att det finns en signifikant positiv korrelation mellan lärares uppfattade 

kunskapsbas om elever med fysiska funktionsnedsättningar samt hur ofta de uppfattar att de 

anpassar pedagogiken för denna elevgrupp (r=.394, p<.01). Detta betyder att det finns ett 

samband där en högt uppfattad kunskapsbas korrelerar positivt med en högt uppfattad frekvens 

av pedagogisk anpassning.  

Vidare uppmättes en signifikant positiv korrelation mellan lärares uppfattade kunskapsbas 

samt uppfattade frekvens av pedagogiska anpassningar gällande elever med psykiska 

funktionsnedsättningar (r=.302, p<.05). Med andra ord finns det även här ett samband där en 

högt uppfattad kunskapsbas korrelerar positivt med en högt uppfattad frekvens av pedagogisk 

anpassning. 

Slutligen visades ytterligare en signifikant positiv korrelation mellan lärares uppfattade 

kunskapsbas och deras uppfattade frekvens av pedagogisk anpassning för elever med 

intellektuella funktionsnedsättningar (r=.433, p<.01). Det finns således ett samband där högt 

skattade svar gällande kunskapsbas korrelerar positivt med högt skattade svar gällande 

pedagogiska anpassningar för den aktuella elevgruppen. 

 

Våra resultat angående sambandet mellan uppfattad kunskapsbas och uppfattad frekvens av 

anpassningar går i linje med vad tillgänglighetsmodellen och den didaktiska triangeln säger 
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angående samspel mellan social-pedagogisk miljö och social-didaktisk kompetens. Kännedom om 

elevens förutsättningar och begränsningar har ett samband med hur ofta lärarna uppfattar att de 

anpassar pedagogiken för att öka tillgängligheten för elever med samtliga tre typer av 

funktionsnedsättningar. Återigen påvisas vikten av en god elevkännedom för att som lärare veta 

vad som krävs för att skapa en god tillgänglig pedagogik. 

Slutsats av analysen 

Studiens första frågeställning handlade om lärarnas uppfattade kunskapsbas om vilka av deras 

elever som har en funktionsnedsättning. Medelvärden visade att lärarna hade ”ganska bra” 

uppfattning om vilka av deras elever som hade en fysisk funktionsnedsättning, och något sämre 

uppfattning om vilka av deras elever som hade en intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. 

Lärarnas svar hade en stor spridning angående denna fråga. Det uppmättes en tendens där 

kvinnorna hade något bättre uppfattad kunskapsbas än männen. En analys fördes angående 

varför lärarna hade en högre kunskapsbas gällande elever med fysisk funktionsnedsättning, med 

slutsatsen att det kunde bero på att intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar ses som 

mer dolda. Ytterligare analys gjordes angående könsskillnader med avstamp i Thuréns (1996) och 

Hirdmans (1988) genusteorier. 

Den andra frågeställningen berörde skillnader i hur lärarna uppfattade att de anpassade 

pedagogiken. Vi undersökte både skillnader i uppfattade anpassningar mellan 

funktionsnedsättningstemana och mellan lärare beroende på kön och yrkeserfarenhet. Inga 

signifikanta skillnader uppmättes mellan temana. Det fanns en signifikant könsskillnad där de 

kvinnliga lärarna oftare ansåg sig göra pedagogiska anpassningar för psykiskt funktionsnedsatta 

elever. Vi har utgått från Thuréns (1996) och Hirdmans (1988) genusteorier och tolkat detta som 

att studiens kvinnliga deltagare i högre utsträckning än männen upplever att omtanke och 

omhändertagande av psykiskt funktionsnedsatta elever är en del av deras yrkesroll. Slutligen 

visades enbart marginella skillnader mellan lärare beroende på yrkeserfarenhet.  

Studiens tredje frågeställning undersökte sambandet mellan lärares uppfattade kunskapsbas 

och frekvens av anpassningar för de tre olika funktionsnedsättningstyperna. Vi fann tre 

signifikanta positiva korrelationer där högre uppfattad kunskapsbas korrelerade med högre 

uppfattad frekvens av anpassning för den aktuella funktionsnedsättningstypen. Med avstamp i 

tillgänglighetsmodellen och den didaktiska triangeln så tolkades detta som en samverkan mellan 

social kompetens (genom uppfattad elevkännedom) och didaktisk kompetens (genom uppfattad 

frekvens av anpassningar) hos lärarna. De lärare som har uppfattat sig ha en god kunskapsbas har 

även uppfattat sig göra fler anpassningar i pedagogiken. 
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Slutligen drar vi slutsatsen att deltagarna i föreliggande studie sammantaget har höga 

medelvärdespoäng på denna enkät. Med den didaktiska triangeln och tillgänglighetsmodellen som 

analysverktyg görs en tolkning att lärarna uppfattar att de har en god social och didaktiskt 

kompetens och arbetar aktivt i en social och pedagogisk miljö. 

 



 

 35 

Diskussion 

Följande avsnitt är uppdelad i två delar. Vi inleder med att diskutera huruvida slutsatserna 

överensstämmer med tidigare forskning. Därefter diskuteras slutsatserna med avstamp i 

bakgrunden. 

Diskussion utifrån tidigare forskning 

Som tidigare nämnts har vi generellt fått höga resultat gällande uppfattad kunskapsbas på denna 

enkät. I genomsnitt ansåg lärarna sig ha ”ganska bra” uppfattning om vilka av sina elever som har 

en funktionsnedsättning. Undersökningen av skolverket, SPSM och skolinspektionen (2014) 

visade att omkring åtta av tio gymnasielärare skattade sin egen kunskapsbas och kompetens som 

hög för att upptäcka de elever som är i behov av särskilt stöd. Oavsett om det undersöks ifall 

elever behöver särskilt stöd eller extra anpassning ser vi ändå en tendens att gymnasielärare anser 

sig själva ha kompetensen att urskilja dessa elever.  

Den högt uppfattade kunskapsbasen hos lärarna går emot vad FN fann i sin granskning av 

svensk skola år 2013/2014. Denna granskning tydde på att arbetet med tillgänglighet i skolan för 

personer med funktionsnedsättningar inte uppnådde deras krav. All skolpersonal behövde, enligt 

dem,  utökad kompetens i både anpassning för och kunskap om funktionsnedsättningar. FNs 

granskning överensstämmer inte med det vi hittat i föreliggande studie. Detta kan bero på att våra 

deltagare antingen har en felaktig uppfattning om deras kunskap och kompetens, att vi har haft 

ett bristfälligt eller annorlunda mätinstrument alternativt att vårt urval inte är representativt för 

skolpersonal i Sverige.  

Den trend som visades där kvinnor uppfattade sig ha en något högre kunskapsbas än män 

angående elevers funktionsnedsättningar går i linje med Karlsson et al., (2002). I den studien 

genomfördes intervjuer där kvinnor oftare påpekade elevers problematik. 

I ett ungefärligt genomsnitt för enkäten uppskattar lärarna att de ”ofta” gör de efterfrågade 

anpassningarna. Undersökningen av skolverket, SPSM och skolinspektionen (2014) visade att tre 

av tio gymnasielärare ansåg att de saknade förutsättningar och möjligheter att anpassa 

undervisningen till samtliga elever. Dessa resultat kan tolkas som att sju av tio lärare ansåg sig ha 

någorlunda goda förutsättningar och möjligheter att anpassa sin pedagogik till samtliga elever. 

Således går vårat resultat i linje med denna undersökning. 
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Skogman (2012) undersökte, liksom vi, lärares uppfattade frekvens av anpassningar för 

funktionsnedsatta elever. Gällande anpassningar för den pedagogiska tillgängligheten så var det 

vanligaste svaret att lärarna gjorde anpassningarna ”ibland”. Omkring hälften av deltagarna 

svarade detta. Vår studie hade inte ”ibland” som svarsalternativ, utan ville istället att deltagarna 

skulle ta ställning mellan ”sällan” och ”ofta”. Huruvida vår studies resultat överensstämmer med 

Skogmans (2012) är svårt att säga på grund av olika skalnivåer och urvalsgrupper, då våra lärare 

jobbade på gymnasieskolan och inte för- och grundskolan.    

Gällande analysen av hur frekvent lärarna ansåg sig anpassa sin pedagogik för elever med de 

olika funktionsnedsättningarna uppvisades enbart marginella skillnader dem emellan. Skillnaderna 

visade att lärarna uppfattar sig göra en något mer frekvent anpassning av pedagogiken för 

psykiskt och intellektuellt funktionsnedsatta elever. Nygren (2008) studerade hur skolpersonal 

skapar pedagogisk tillgänglighet för fysiskt funktionsnedsatta elever. Resultatet visade att den 

pedagogiska tillgängligheten ofta försummas då fokus snarare riktas mot fysisk tillgänglighet. 

Huruvida vår data är ett tecken på en överrensstämmelse med Nygrens (2008) studie eller siffror 

som uppstått av slumpen är omöjligt att säga. Vid en mer omfattande studie, med bättre metodik, 

hade ett uttalande om en signifikant överrensstämmelse eventuellt kunnat göras.  

Vi hittade ett signifikant resultat där de kvinnliga lärarna uppfattade att de anpassade 

pedagogiken oftare för elever med psykiska funktionsnedsättningar än vad de manliga lärarna 

gjorde. Kvinnor drabbas oftare av depression än män (Elliot, 2010). Westerberg och Jacobson 

(2010) visade att ätstörningar är vanligt hos flickor i högstadiet och gymnasiet. Både depression 

och ätstörning är en del av föreliggande studies operationalisering av psykisk 

funktionsnedsättning. Kvinnliga lärare uppfattade sig bättre på att anpassa pedagogiken för dessa 

elever. Det är kvinnor som är överrepresenterade i den psykiska funktionsnedsättningsgruppen. 

Detta samband skulle kunna förklaras av en studie som visade att kvinnor hade lättare att känna 

empati via identifikation än vad män hade (Batson, Sympson, Hindman, Decruz, Todd, Weeks, 

Jennings och Burns, 1996, s. 480). Vårt resultat skulle kunna orsakats av de kvinnliga lärarnas 

identifikation med de psykiskt funktionsnedsatta eleverna. 

Det var inte bara anpassningar för psykiskt funktionsnedsatta elever som kvinnor uppfattade 

sig göra oftare. Samma trend visades för de andra temana, dock icke-signifikanta. Den studie som 

genomfördes av Hjalmarsson (2009) visade att de manliga lärarna drog sig från det sociala arbetet 

till förmån för det pedagogiska arbetet. Med denna studie i beaktning är vårt resultat förvånande 

med tanke på att vi mätt anpassningar i det pedagogiska arbetet.  

Många frågor i vår enkät angående anpassningar berör vad UDL (Rose & Meyer, 2002) menar 

när det kommer till elevers olika sätt att ta till sig kunskap. UDL menar att undervisningen i 
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skolan inte kan ske via ett sätt, utan måste varieras för alla unika elever. Det handlar enligt UDL 

om en ”awareness of the unique nature of each learner and the need to accommodate 

differences, create learning experience that suits the learner, and maximize his or her ability to 

progress”. Problematiken ligger i att det finns många funktionsnedsättningar som uttrycks på 

många sätt. Att lärarna uppfattade sig vara sämre på att göra anpassningar för elever med 

psykiska funktionsnedsättningar kan bero på svårigheten att anpassa pedagogiken för varje elev. 

Detta är bara en spekulation och vore intressant att undersöka i vidare studier. 

Diskussion utifrån bakgrund 

Medelvärden visade att lärarna i vår studie uppfattade att de ”ofta” gjorde de anpassningar vi 

efterfrågade i enkäten. Utifrån detta kan det antas att lärarna har anammat ett 

funktionshinderperspektiv. Perspektivet särhåller begreppen funktionshinder och 

funktionsnedsättning. En nedsättning blir först ett hinder när den specifika miljön inte är 

tillgänglig för en person. Så länge deltagande är möjligt stannar funktionsnedsättning vid just en 

nedsättning och inte ett hinder (Myndigheten för delaktighet, 2015). Föreliggande studie har valt 

att enbart prata om funktionsnedsättningar och inte funktionshinder. Detta då vi utgår från att 

skolorna och lärarna har ett funktionshinderperspektiv. Om detta inte skulle vara fallet bryter de 

mot diskrimineringslagen genom bristande tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättningar (DO, 2015). 

Skolverket delar in elevernas varierande behov vid undervisningen i tre steg – ordinarie 

undervisning, extra anpassad undervisning och särskilt stöd (Skolverket, 2015). Extra anpassad 

undervisning sker inom ramen för ordinarie undervisning men med vissa individuella 

anpassningar. Vår studie har fokuserat på lärarnas uppfattade kunskapsbas och pedagogiska 

anpassningar när det gäller elever i behov av extra anpassad undervisning, det andra steget. I och 

med en egengjord enkät går det att diskutera huruvida vi verkligen isolerat begreppet extra 

anpassad undervisning, och inte mätt de andra stegen. Samtliga frågor berörde den ordinarie 

undervisningen och besvarades av ordinarie ämneslärare. Med detta sagt, gjordes dock en 

distinktion i frågorna där det förtydligades att de berörde elever med funktionsnedsättningar och 

huruvida den specifika anpassningen anammades för dem i den ordinarie undervisningen. Vår 

förhoppning är att detta har resulterat i en isolering av begreppet extra anpassad undervisning. 

Våra resultat är positiva och ger en bild av att de flesta lärarna anser sig arbeta aktivt för 

pedagogisk tillgänglighet för funktionsnedsatta elever. En diskussion kan dock föras ifall den 

pedagogiska miljön isolerad kan säga något om den faktiska tillgängligheten för funktionsnedsatta 

elever i skolan. Det finns fler parametrar att ha hänsyn till, något som tillgänglighetsmodellen 
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påvisar. Modellen menar att fysisk miljö är en förutsättning för att social och pedagogisk miljö 

kan samverka för att skapa individuell kunskapsutveckling. Med mer tid skulle vi gärna velat 

undersöka dessa tre miljöers samspel med varandra, för att få en bättre helhetsbild av 

tillgängligheten i skolan för funktionsnedsatta elever.   

Vi ser en stor aktualitet gällande forskning angående tillgängligheten i skolan för 

funktionsnedsatta elever. De senaste årens förändrade diskrimineringslag och styrdokument för 

skolan har bevisat detta. Denna aktualitet ger vikt för ny forskning samt granskning av skolans 

arbete med tillgänglighet. Detta gäller tillgänglighet i både den pedagogiska, sociala och fysiska 

miljön. Vi anser att begreppet tillgänglighet har varit relativt svårt att reda ut, och att ämnet är 

relativt outforskat. Kanske hör detta ihop med att bristande tillgänglighet endast klassats som 

diskriminering i ett år. Ett viktigt sätt att skapa tillgänglighet i skolan är att forska kring elevers 

behov. Lärare behöver veta vilka strategier som visats vara framgångsrika, detta med hänsyn till 

att elever med liknande diagnoser kan behöva individuellt olika anpassning. Med detta sagt, tycker 

vi författare att vi har belyst en relevant forskningsfråga.  
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Konklusion 

Denna studie har syftat till att undersöka lärares uppfattningar om deras kunskapsbas samt 

pedagogiska anpassningar gällande elever med fysiska, psykiska och intellektuella 

funktionsnedsättningar. Syftet var dessutom att undersöka om dessa uppfattningar skiljer sig åt 

mellan lärare beroende på yrkeserfarenhet och kön. 

Deltagarna i studien uppfattade sig ha en ”ganska bra” kunskap om vilka av deras elever som 

har någon form av funktionsnedsättning. Generellt uppfattade deltagarna att de ”ofta” anpassar 

pedagogiken för sina funktionsnedsatta elever. Ingen signifikant skillnad uppmättes i uppfattad 

frekvens av anpassningar för de tre funktionsnedsättningstyperna. De kvinnliga deltagarna 

uppfattade att de anpassar pedagogiken oftare än männen. De lärarna med mest yrkeserfarenhet 

uppfattade att de anpassar pedagogiken något oftare än de lärarna med minst yrkeserfarenhet. Tre 

signifikanta positiva korrelationer uppmättes mellan uppfattad kunskapsbas och frekvens av 

anpassningar för de tre funktionsnedsättningstyperna. 

Dessa slutsatser ger en bild av att de flesta lärare uppfattar sig arbeta aktivt med tillgänglig 

pedagogik. Under datainsamlingen uppmärksammade vi att det fanns en attityd hos många lärare 

att enkätens frågor var tröttsamma och jobbiga att besvara. Vid samtliga skolor fanns det lärare 

som suckade och ifrågasatte relevansen av vissa frågor. ”Vet ej”- alternativet fanns där för de 

lärare som inte varit med om, eller kunde besvara, en viss fråga. Detta tolkar vi som att det 

snarare är lärarens attityd till forskningsämnet som gav sig uttryck snarare än lärarens problem att 

besvara just den specifika frågan. Det hade varit intressant att undersöka lärares attityder till 

ämnet tillgänglighet i skolan.  

Framtida forskning 

Vi uppmuntrar till vidare studier där framförallt metoden kan utvecklas. Självskattning, trots 

anonymitet, behöver inte innebära en sanningsenlig speglig av verkligheten. Att våra deltagare 

hamnade på ett medelvärde som motsvarade att de ”ofta” anpassade pedagogiken kan till viss del 

bero på överskattning och försköning av sig själva. Alternativa sätt att undersöka detta skulle vara 

via en longitudinell observationsstudie eller via kvalitativa intervjuer. Ytterligare skulle det vara 

intressant att byta perspektiv från lärarnas uppfattningar till elevers uppfattningar. Exempelvis 

skulle framtida forskning kunna genomföra en enkätstudie där funktionsnedsatta elever får svara 

på vad de anser som bristfälligt och välfungerande i skolans tillgänglighet. Denna studie har 
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fokuserat på den pedagogiska tillgängligheten. Vi ser relevans i att framtida forskning även 

fokuserar på att utvärdera den fysiska och sociala tillgängligheten i skolan.  
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Appendix A 

Enkät 

Denna enkät tar ungefär tio minuter att fylla i och är en del av ett examensarbete inom 

lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Studien kommer att undersöka lärares arbete med 

tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar. Enkäten behandlas fullständigt anonymt, 

svara därför så sanningsenligt du kan. Du har rätt att avbryta när du vill utan uppgiven orsak. 

Uppgifterna kommer enbart att användas i föreliggande studie. Studien delar in 

funktionsnedsättningar i tre teman: fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. 

Varje tema inleds med en fråga som ämnar mäta lärares kunskap om vilka elever som har den 

specifika funktionsnedsättningen. Vi tackar dig för din tid.  

 

Kön: 

Ålder: 

Aktiva år som lärare: 

 

Fysiska funktionsnedsättningar 

Hur anser du din kunskap vara kring vilka av dina elever som har någon fysisk 

funktionsnedsättning? T.ex. synnedsättning, hörselnedsättning, rörelsenedsättning.  

(  ) Dålig  (  ) Ganska dålig  (  ) Ganska bra (  ) Bra 

 

Upprepar du högt och tydligt elevers frågor och kommentarer vid genomgångar i klassrummet? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Ser du till att ditt ansikte och din kropp syns när du pratar inför klassen? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Presenterar du uppgifter både skriftligt och muntligt? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Kontrollerar du att belysningen i klassrummet är tillfredställande innan du startar lektionen? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 



 

 46 

 

Vid längre genomgångar eller föreläsningar, förser du elever med materialet (t.ex. 

Powerpointpresentationen) innan lektionen?  

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Psykiska funktionsnedsättningar 

Hur anser du din kunskap vara kring vilka av dina elever som har någon psykisk 

funktionsnedsättning? T.ex. depression, ätstörningar, ångestsyndrom, social fobi.  

(  ) Dålig (  ) Ganska dålig (  ) Ganska bra  (  ) Bra 

 

Har du överseende med frånvaro och förseningar gällande elever med psykisk 

funktionsnedsättning? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Erbjuder du längre inlämningstid för hemuppgifter till elever med psykisk funktionsnedsättning? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Anpassar du möjligheten till komplettering eller kompensation för elever med periodvis hög 

frånvaro på grund av psykisk funktionsnedsättning? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Agerar du när du uppmärksammat att en elev kraftigt minskat i vikt? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Händer det att du låter någon elev slippa muntliga redovisningar på grund av psykisk 

funktionsnedsättning? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Intellektuella funktionsnedsättningar 

Hur anser du din kunskap vara kring vilka av dina elever som har någon intellektuell 

funktionsnedsättning? T.ex. ADHD, autismspektrumtillstånd, inlärningssvårigheter, läs- och 

skrivsvårigheter.  

(  ) Dålig (  ) Ganska dålig (  ) Ganska bra  (  ) Bra 
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Erbjuder du längre provtid till elever med intellektuella funktionsnedsättningar? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Tänker du på att elever med intellektuella funktionsnedsättningar kan behöva extra tid att 

”smälta” ny kunskap innan de examineras? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Säkerställer du att instruktioner för uppgifter uppfattats korrekt av samtliga elever? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

Ger du individuella kortare pauser vid behov under lektionen till elever med vissa intellektuella 

funktionsnedsättningar? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

  

I grupparbeten, alternerar du medvetet mellan större och mindre grupper? 

(  ) Aldrig  (  ) Sällan (  ) Ofta (  ) Alltid  (  )Vet ej 

 

 

 


