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Syftet med studien är att undersöka hur väl inkluderade pedagoger med 

funktionshinder upplever att de blir i arbetslaget på förskolan.  Detta undersöktes 

med en webenkät som postades på olika forum för förskolepersonal. Majoriteten av 

deltagarna har fått anpassad verksamhet, känner sig inkluderade i arbetslaget och har 

hjälpsamma kollegor. En betydande del av deltagarna har dock negativa erfarenheter 

från arbetslivet och har inte fått hjälp, ofta då de valt att inte berätta om sitt 

funktionshinder. Majoriteten känner att de tack vare sitt funktionshinder lättare kan 

förstå och hjälpa barn som hamnar utanför normen. Slutsatsen av denna studie är att 

fastän förskoleverksamheten fokuserar mycket på mångfald och inkludering när det 

kommer till barnen, återstår mycket arbetet för att alla pedagoger med 

funktionshinder fullt ut ska känna sig inkluderade i verksamheten. 

_______________________________________________________ 
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1. Inledning 
 

I denna uppsats presenteras en studie om hur pass väl pedagoger med 

funktionshinder upplever att de är inkluderade i sina arbetslag och i förskolans 

verksamhet. Ämnet är viktigt därför att den forskning som finns inom området 

verkar vara begränsad. Det finns inte mycket forskning kring pedagoger med 

funktionshinder och deras vardag. Den mesta forskning som finns kring 

funktionshinder i förskolan centrerar kring barn. Efter att ha hört om en pedagog 

som hade fått gå ned i tid och fått ändrade arbetsuppgifter på grund av sitt 

funktionshinder funderade vi om detta är en vanlig företeelse inom förskolan. Hur 

flexibla är förskolechefer och administrationen att anpassa miljön så att pedagogen 

kan utföra sina arbetsuppgifter till fullo? Av alla förskollärare och barnskötare i 

landet finns det många som kämpar med ett funktionshinder och vi vill i denna 

studie lägga fokus på dem och belysa deras upplevelser. Dessa pedagoger hör man 

väldigt sällan om men det är viktigt att de blir uppmärksammade och lyfts fram 

istället för att glömmas bort. 

      I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att alla barn ska känna sig 

delaktiga i förskolan och att alla ska vara inkluderade. I förskolan är det utan tvekan 

barnen som är viktigast och detta förmedlar läroplanen via hela sitt upplägg och 

innehåll; förskollärare och barnskötare är där för att främja barnens utveckling, 

lärande och trivsel. Läroplanen beskriver dock inte vad pedagogerna i arbetslaget ska 

göra för att få sina kollegor att känna sig inkluderade och delaktiga. Detta täcks dock 

upp bland annat av diskrimineringslagen (Diskrimineringslagen, 2008:567). Det som 

står i läroplan för förskolan är att det är förskolechefens ansvar för att personalen ska 

få fortbildning samt motverka alla former av diskriminering bland barn och personal 

(Skolverket, 2016). 

 

1.1.  Syfte och forskningsfrågor 

Den här studien bygger på en enkätundersökning och syftet med studien är att 

undersöka hur väl pedagoger med funktionshinder upplever att de blir inkluderade i 

arbetslaget, i verksamheten och i arbetet med barnen på förskolan. Detta specificeras 

i tre forskningsfrågor: 

 Hur upplever pedagogerna att verksamheten anpassas för att tillgodose deras 

behov? 

 Hur upplever pedagogerna att de blir bemötta och hörda i arbetslaget? 

 Hur upplever pedagogerna att deras funktionshinder påverkar kontakten med 

barnen? 

 

1.2. Uppsatsens disposition 

I detta avsnitt beskrivs uppsatsens disposition. Inledningsvis presenteras en  

bakgrund innehållandes centrala begrepp, valda teoretiska perspektiv, tidigare 

forskning samt tillvägagångsätt för att hitta tidigare forskning. I metoddelen, 

därefter, presenteras val av metod samt tillvägagångssätt och genomförande.  I 

metoddelen redogörs också för författande av frågor, enkätprogram, pilottest, urval, 



 2  
 

bortfall och etiska ställningstaganden. Dessutom ingår i avsnittet en redogörelse för 

dataanalys, korrelationer, reliabilitet och validitet. 

I uppsatsens resultatdel presenteras studiens enkätsvar samt analys. Avslutningsvis 

presenteras i diskussionsavsnittet studiens metod och resultat. Vidare diskuteras 

studiens slutsatser och vidare forskning.  

 

1.3. Databassökning 

      Då det mest finns forskning kring inkluderandet av barn med funktionshinder, så 

breddade vi våra sökningar en aning och använde oss även av forskning förankrad i 

grundskolan, inte bara förskolan. Vi ser dock dessa artiklar som väsentliga för vår 

studie. Vi började med att skapa några sökord och sökfraser utifrån studiens 

forskningsfrågor. Dessa översattes även till engelska och skrev ner synonymer på 

båda språk. Orden var: inkludering, funktionshinder, bemötande, samarbete, 

anpassning, pedagog och arbetsmiljö. 

      Vi använde oss av databaserna Google Scholar, ERIC, SwePub och ProQuest Vi 

fick upp många träffar men majoriteten handlade om inkludering av barn med 

funktionshinder i grundskolan. Utifrån detta olika kombinationer av sökorden. 

2. Bakgrund 
I denna del presenteras tidigare forskning som har använts i den här studien. 

Inledningsvis presenteras de begrepp som är av betydelse för studien, därefter 

redogörs för uppsatsens valda teoretiska perspektiv. Därefter går vi igenom 

styrdokument, samt artiklar och avhandlingar som berör vårt valda område. 

 

2.1. Begreppsförklaring 

Vi använder oss av ordet funktionshinder i en bred bemärkelse, eftersom ett 

funktionshinder kan innebära många saker. Vi använder det som ett samlingsnamn 

som kan innebära allt från psykiska sjukdomar till fysiskt handikapp. Det finns 

dessutom exempelvis osynliga och synliga samt olika grad av funktionshinder. 

      Vi använder oss av ordet pedagoger eftersom att det innefattar både förskollärare 

och barnskötare. Denna studie handlar om de människor som arbetar inom 

förskolan, oavsett om de är förskollärare eller barnskötare. 

      Inkludering betyder enkelt sagt att få vara med. Exempelvis i en lek som är 

inkluderande syns det att alla barn delaktiga genom olika typer av kommunikation. 

Är det ett barn som de andra ignorerar är det barnet inte inkluderat. 

     Norm kan beskrivas som ”det förgivettagna sättet att vara” (Elmroth, 2012, s. 35). 

Svaleryd och Hjertson (2012) skriver att:  ”en norm brukar beskrivas som den 

förväntan på hur någonting är och hur någonting ’ska’ vara” … Normen kan sägas 

vara det vi upplever som det vanliga i en situation eller i ett sammanhang” (s. 69-71). 

 

2.2. Teoretiskt perspektiv  

Vi har valt att använda oss av det normkritiska perspektivet i denna studie. Att ha ett 

normkritiskt perspektiv innebär bland annat att försöka förstå hur sanning blir 

sanning (Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012). Detta anser vi faller in på målgruppen 
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denna studie ämnar belysa och lyfta fram. Normkritik är ett brett område (Elmeroth, 

2012) och vi kommer därför fokusera på de normer och normspektra som påverkar 

målgruppen. Exempelvis visar tidigare forskningen (Miller, Schleien & Bedinis, 

2003) bland annat att en person med funktionshinder ofta förbises eller glöms bort 

när företag ska anställa. Vi kan spekulera att en arbetsgivare som inte vet något om 

funktionshinder kanske antar att personen med funktionshinder inte är arbetsför och 

endast kommer att kosta mer pengar, även om så sällan är fallet. 

      Eek-Karlsson & Elmeroth (2012) skriver att normer skapas och förs vidare från en 

maktposition. Därför är det viktigt att lärare noga granskar sitt beteende i 

klassrummet då de ibland omedvetet för vidare normer som utesluter andra grupper 

av människor (Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012). Genom att sedan våga ta debatten 

och utmana normen kan förändring skapas (Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012). 

 

2.3. Styrdokument 
I detta avsnitt beskriver vi vad diverse styrdokument har att säga angående vårt 

ämne.  

 

      2.3.1 Stöd från arbetsförmedlingen 
På arbetsförmedlingens hemsida finns det information om att människor med 

funktionshinder kan få stöd av arbetsförmedlingen. På hemsidan finns en elektronisk 

broschyr vid namn ”Stöd till hjälp på arbetsplatsen” och i den går arbetsförmedlingen 

grundligt igenom vad detta stöd innebär och hur en person med ett funktionshinder 

kan få stöd. Arbetsförmedlingen (2015) skriver att:  

 

Du kan få ekonomisk ersättning för hjälpmedel på arbetsplatsen om du 

har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. 

Hjälpmedlet ska kompensera för din nedsatta arbetsförmåga och 

underlätta för dig att få eller behålla en anställning, starta eget, delta i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program eller delta i skolans 

arbetslivsorientering. (Arbetsförmedlingen, 2015) 

 

På frågan ”Vad kan jag få ersättning för” står det: 

 

Du kan få ersättning för att köpa eller hyra individuella arbetshjälpmedel 

som underlättar för dig på arbetsplatsen. Hjälpmedlet ska kompensera 

för din nedsatta arbetsförmåga. Arbetsgivaren kan också få ersättning 

om det finns behov av att anpassa den fysiska miljön, ett arbetsredskap 

eller en maskin på arbetsplatsen. (Arbetsförmedlingen, 2015) 

 

      2.3.2. Diskriminering enligt lag och läroplan 

Det finns två punkter i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) som vi tolkar tar 

upp hur pedagoger ska behandla varandra. 
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 ”upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram 

för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande 

behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och 

anställda” (Skolverket, 2016, s. 16). 

 

Där det står ”och anställda” framgår det inte tydligt om det syftas på kränkning från 

de anställdas sida riktat mot barn eller andra anställda. Det kan vara så att de menar 

både och. 

 

 ”personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (Skolverket, 2016, s. 16). 

 

Kompetensutveckling i förskolan sker av många anledningar och med många syften. 

Bland annat kan kompetensutveckling ske i form av fortbildning, alltså olika kurser 

där pedagoger får lära sig om olika ämnen, exempelvis specialpedagogik. Detta för att 

till exempel bredda sin kunskap om de har barn i barngruppen som behöver extra 

stöd. Som texten framhåller senare har vi frågat våra deltagare om kollegorna har 

visat intresse för att fortbilda sig om deras funktionshinder och därför kände vi att 

denna punkt var relevant för vår studie. 

      Båda dessa punkter i Läroplan för förskolan (2016) ligger under rubriken 

förskolechefens ansvar. 

      Diskrimineringslagen definition av direkt diskriminering är ”att någon 

missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats 

eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband 

med … funktionsnedsättning…” (Diskrimineringslagen, 2008:567). 

      Det har varit svårt att hitta ett särskilt stycke i till exempel skollagen och 

diskrimineringslagen om kränkning pedagoger emellan. Majoriteten av information 

gällande kränkning och diskriminering handlar nämligen om när det riktas mot barn. 

Skolverket (2014) har författat ett dokument vid namn Arbetet mot diskriminering 

och kränkande behandling, ett väldigt grundligt och användbart dokument gällande 

motverkandet av diskriminering och kränkningar gentemot barn, men detta är också 

tunt på information gällande beteendet pedagoger emellan.  

      Diskrimineringsombudsmannen skriver om diskriminering på arbetsplats. Hen 

skriver främst om hur diskriminering inte får förekomma mellan arbetsgivare och 

anställd eller arbetssökande. Ett intressant exempel på diskriminering som tas upp av 

diskrimineringsombudsmannen är när ”en arbetsgivare vägrar förstärka belysningen 

för en anställd som har synnedsättning” (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). 

 

2.4. Tidigare forskning 
I denna del ges en redogörelse över de vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna vi 

har använt oss av i denna studie. 
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      2.4.1 Personliga erfarenheter av funktionshinder  

Vi hittade artiklar i vilka lärare eller lärarstudenter med funktionshinder har 

intervjuats och det kom fram en del likheter i deltagarnas utsagor, framför allt hur 

deras funktionshinder och personliga erfarenheter av specialpedagogik har påverkat 

deras nuvarande lärarpraxis. 

      Duqette (2000) undersöker just detta när han intervjuar fyra lärarstudenter med 

funktionshinder. Deltagarna berättar att i stort sett varenda en av dem har dåliga 

erfarenheter från skolan. Deras upplevelse var bland annat fick de sämre betyg än 

sina respektive klasskamrater.  

      Deras negativa erfarenheter från skolgången har dock inte begränsat dem i deras 

arbete. De har istället utnyttjat sina erfarenheter för att motivera sig själva i vuxen 

ålder att lära ut på ett annat sätt än vad deras tidigare lärare gjorde. Alla fyra har 

under livets gång utvecklat ett starkt självförtroende och en stark självbild av sig 

själva som lärare. Detta har hjälpt dem att gå vidare och lära ut på andra sätt än de 

själva blivit lärda. Deltagarnas accepterande av sina respektive funktionshinder har i 

slutändan lett till att de lättare har klarat av sin lärarutbildning; de har lärt sig att 

identifiera sina styrkor och svagheter och har använt det till sin fördel. 

      Grimstrup (2016) intervjuer av sex lärarstudenter med dyslexi och skriver att de 

har utvecklat olika strategier för att övervinna sina svårigheter. Grimstrup (2016) får 

fram olika områden där erfarenheten av att vara dyslektiker kan ha gett studiens 

deltagare en fördel i yrket. Det första området är ett insiderperspektiv på 

specialpedagogik. Med det menas att lärarstudenterna har erfarenhet av att få 

specialpedagogisk undervisning och nu själva lär ut med specialpedagogisk 

undervisning. Deras erfarenheter ger deltagarna en unik insyn på vad som kan 

behövas för att hjälpa en elev så mycket som möjligt. Det andra området är empati. 

Att vara en empatisk lärare är av stor vikt för Grimstrups (2016) deltagare och de 

menar att deras erfarenheter har gett dem en större förståelse för elever som behöver 

extra stöd. Deltagarnas dyslexi motiverar dem att skapa en inkluderande 

undervisning där varje elevs behov blir tillgodosedda. 

      Burns och Bell (2010) vill belysa lärare med funktionshinder i engelska och finska 

skolor och intervjuar i sin studie sex färdigutbildade lärare som också har dyslexi.  

Precis som i artiklarna ovan har lärarna i studien accepterat sitt funktionshinder. De 

har identifierat sina styrkor och svagheter, samt lyckats hitta metoder till att justera 

lärmiljön utefter sina behov. Lärarna med dyslexi känner även att de kan relatera till 

sina elevers erfarenheter på ett annat sätt jämfört med lärarna utan funktionshinder.  

      Burns och Bell (2010) skriver att dyslektiker har en användbar expertis och att 

personer med funktionshinder inte ska bli avskräckta från att söka lärarutbildningar. 

Deras perspektiv är unika och något att ta vara på. Lärare med funktionshinder borde 

istället erbjudas fler möjligheter. Författarna belyser att informanterna innehar 

egenskaper som utan tvekan kan associeras med att vara en effektiv lärare.  

 

      2.4.2. Anpassningsbar och inkluderande miljö 

Både Grimstrup (2000) och Burns och Bell (2010) skriver att deras informanter 

upplever att deras tidigare skolgång har lett till att de ser sina elever på ett annat sätt 
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gentemot sina kollegor utan funktionshinder (Burns & Bell, 2010; Grimstrup, 2000). 

De hävdar även att deras unika synsätt leder till att de kan anpassa lärmiljön efter 

elevernas och deras egna behov. Deltagarna i Burns och Bells (2010) artikel belyser 

vikten av en anpassningsbar lärmiljö och säger att det är av stor vikt för dem att 

skapa en lärmiljö etablerad av inkludering, acceptans, empati och förståelse. 

      Martos (2010) undersöker i sin studie hur lärare med hörselskada upplever buller 

i sin arbetsmiljö samt hur de hanterar det problem som uppstår i samband med 

hörselskadan. Buller definieras här som alla oönskade ljud. Deltagarna ansåg att de 

utsattes för hög ljudnivå 1-4 timmar om dagen. Ljudnivån i skolorna hamnar på en 

lägre bullernivå och att utsättas för dem under längre tid kan påverka välbefinnandet 

och hälsan. De största bullerkällorna i klassrummet är ljudet av konversationer och 

stolar. Ett sätt som lärarna hanterar detta på är genom att låta eleverna diskutera 

ämnen i smågrupper utanför klassrummet, till exempel på bänkar i korridoren eller i 

mindre rum. Andra sätt att hantera bullret på var genom att ha en god disciplin i 

klassrummet (genom till exempel handuppräckning) samt att berätta för eleverna om 

hörselskadan. Eleverna blev då medvetna om problemet och respekterade läraren 

genom att hålla nere ljudnivån. Även hörselskydd och hörhjälpmedel används av 

lärarna. Att inte använda hörhjälpmedel kan leda till hörselstress vilket i sin tur kan 

leda till att man måste gå ner i tid eller till och med förtidspensionera sig. 

Hörselskadorna innebar dock att lärarna ofta behövde omorganisera lektionerna, 

vilket också gav positiva effekter och gynnade eleverna såväl som lärare i längden. 

Det negativa enligt lärarna i studien var att de upplevde det svårt att höra vad 

eleverna sa vilket kunde skapa missförstånd. 

 

      2.4.3. Lärares attityder till lärarstudenter med funktionshinder  

I en undersökning gjord i Israel av Leysera och Greenberger (2008) undersöktes 

lärares attityder och arbetssätt gentemot lärarstudenter med funktionshinder.  

Lärarna var positivt inställda till att studenter med funktionshinder sökte till 

lärarutbildningar men de var dock inte villiga att ändra eller sänka de 

intagningspoäng som var nödvändiga för att ta sig in på utbildningen. Detta för att 

inte sänka kvaliteten på utbildade lärare.  

      Lärarnas villighet att hjälpa lärarstudenterna stod i relation till hur mycket 

erfarenhet läraren hade av funktionshinder. En lärare med exempelvis en 

familjemedlem med funktionshinder var mer villig att ge stöd än en lärare utan 

erfarenhet av funktionshinder. 

      Lärare som inte arbetat så länge var villigare att ge stöd, kanske på grund av att de 

fått nyare information om funktionshinder. Kvinnliga lärare var mer villiga att ge 

stöd åt eleverna med funktionshinder. Mindre än hälften av lärarna var villiga att 

fortbilda sig. Detta kan relateras till att lite mer än hälften kände att de hade 

tillräckliga kunskaper i området. 

      Burns och Bell (2010) skriver att fördomar mot personer med funktionshinder 

kan leda till att de inte får det stöd de behöver. Det är inte ovanligt att det inom högre 

utbildningar kan finnas stereotypa förväntningar på exempelvis studenter med 

dyslexi, vilket kan leda till att de placeras i ett fack och behandlas som en grupp med 
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samma svårigheter, istället för att de ses som enskilda individer. Författarna menar 

att utbildningsverksamheter är i behov av en förändring, så att individuella olikheter 

kan erkännas och anpassas utefter. Ordet ”funktionshinder” är ett brett begrepp 

eftersom funktionshinder kan te sig på olika sätt och vis. Vissa är synliga och vissa 

inte och Burns och Bell (2010) skriver att personer med inlärningssvårigheter såsom 

dyslexi kan råka ut för motsättningar vid högre utbildningar på samma sätt som 

personer med fysiskt handikapp, och att det är viktigt att lärmiljön är lika 

anpassningsbar för alla. 

 

      2.4.4. Förväntningar och savior-mentalitet 

Lärarna i Ferri, Keef och Greggs (2001) undersökning belyser betydelsen av höga 

förväntningar och de negativa effekterna av låga förväntningar på sina elever samt 

generellt. Baserat på egna erfarenheter hävdar de att det är viktigt att lärare inom 

specialpedagogik har höga förväntningar på sina elever, eftersom detta utmanar och 

sporrar eleverna.  Ferri, Keef och Gregg (2001) skriver vidare att generell och 

specialpedagogisk utbildning kanske ska bygga på en enda idé: för att hjälpa elever 

att lyckas, måste lärare förvänta sig att eleverna kommer att lyckas. Utifrån detta 

tankesätt får lärarna skapa en miljö där lärare emellan arbetar tillsammans med att 

lyfta bort barriärer och se till att alla elever får möjligheter och färdigheter som 

berikar deras utveckling och framgång på lång sikt. 

      Lärarprogrammen för specialpedagoger måste även vara försiktiga med att 

tillsätta en savior mentality, alltså en”räddar”-mentalitet. Med det menas en 

mentalitet som kan leda till att specialpedagogerna tror att de och endast de är 

kapabla till att ge elever med funktionshinder en lämplig utbildning. Detta kan skapa 

ett beroende av specialpedagoger hos elever med funktionshinder, som i sin tur kan 

leda till att vanliga lärare alieneras. Istället borde en miljö där alla kan främjas och 

där alla är välkomna prioriteras (Ferri, Keef & Gregg, 2001). 

 

      2.4.5. Personer med funktionshinder – hinder och möjligheter 

Det finns forskning som visar att människor med funktionshinder lätt blir en osynlig 

grupp på arbetsmarknaden och att många arbetsgivare inte ens har kommit på 

tanken att anställa en person med funktionshinder (Miller, Schleier & Bedinis, 2003). 

Ferri, Keef och Gregg (2001) skriver att de tre lärarna med funktionshinder de 

intervjuade upplever att de arbetar hårdare än sina kollegor. Grimstrup (2016) 

skriver dessutom att alla sex deltagare hon intervjuade är högpresterande individer 

med höga betyg. Duquette (2000) skriver också att deltagare hon intervjuade 

uppvisar karaktärsdragen uthållighet, envishet, målinriktning och flexibilitet. 

      Miller, Schleien och Bedinis (2003) ger en kort inblick i vilka hinder som finns för 

volontärer med funktionshinder. Artikeln må handla om volontärer men är relevant 

för vår studie då den visar hur hinder i arbetslivet kan se ut för personer med 

funktionshinder. Deltagarna i studien är medlemmar i the Association for Volunteer 

Administration och av de hinder som upptäcktes utgjorde personalrelaterade 66% av 

svaren (exempelvis att det inte fanns tillräckligt med personal för att kunna 

övervaka/stödja volontärer med funktionshinder). 56 % av hindren handlade om 
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brist på transportmedel. Nästa hinder var utelämnande på 39% (det vill säga att 

personer med funktionshinder aldrig blivit tillfrågade, att arbetsgivare inte tänkt på 

att rekrytera dem eller att de varit osäkra hur rekryteringen ska gå till). Nästa hinder 

på 32 % var att jobbet var för komplicerat. Sedan kom hindret med attityder på 24% 

och till sist tillgänglighet, 18%. Vad gäller det tredje största hindret (att personerna 

utelämnas) kan det vara värt att påpeka att detta inte nödvändigtvis speglar en 

negativ attityd mot funktionshinder utan snarare samhällets misslyckande att se de 

förmågor och behov som personer med funktionshinder har funktionshinder (Miller, 

Schleier & Bedinis, 2003).  

 

2.4.6. Sammanfattning av litteraturen 

Den tidigare forskningen visar att människor med funktionshinder inte behöver bli 

avskräckta från att utbilda sig inom läraryrket. Snarare uppmuntras det då deras 

unika erfarenheter kan berika barnens inlärning och förståelse. I flera av artiklarna 

hävdar deltagarna att deras personliga erfarenheter av funktionshinder ger dem en 

empati som i sin tur gör att de ser sina elever med andra ögon. Inte bara barnen med 

funktionshinder utan alla barn. 

      Deltagarna betonar också vikten av en lärmiljö där alla känner sig inkluderade 

och de hävdar att deras egna personliga erfarenheter har lett till en medvetenhet om 

inkludering som också har förändrat deras undervisningsmetoder och praxis. 

      Det är viktigt att arbetsgivare vågar bryta normen och se utanför ramarna när 

man ska anställa ny personal för att inte missa potentiellt värdefulla förmågor. 

3. Metod 
Här kommer vi att ta upp vårt val av metod, hur vi samlade in och analyserade data, 
en genomgång av datorprogrammet SPSS, konceptet etiska ställningstaganden, samt 
reliabilitet och validitet. 

3.1. Val av metod 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ undersökning i form av en 

webbenkätundersökning med en förhoppning om att nå ut till ett större antal 

pedagoger med funktionshinder. En webbenkät kan nämligen nå ut till personer över 

hela landet på ett snabbt och smidigt sätt.  

      Bryman (2008) skriver att ”den uppenbara skillnaden mellan dem [enkäter och 

intervjuer] är att det för enkätens del oftast inte finns någon intervjuare närvarande 

som ställer frågorna, utan respondenterna måste själva läsa och besvara frågorna” (s. 

228). Denna avsaknad av en intervjuare innebär att det är viktigt att enkäten är 

välformulerad och tydlig, för att undvika förvirring. Annars finns risken att 

respondenten inte svarar på alla frågor. Frågorna får dessutom inte vara för många, 

så att respondenten tröttnar. Bryman (2008) belyser att frågor i enkäter främst ska 

bestå av slutna frågor, eftersom att öppnare frågor kan vara svårare att besvara. 

      Fördelarna med enkäter är att de tidssparande och ekonomiskt billigare för 

studiens författare. Eftersom respondenterna kan svara på frågorna i sina egna hem 

går det att få tag i personer i en större geografisk bredd. Enkäter innebär även att 

respondenterna kan svara när det passar dem. Bryman (2008) skriver att det går 
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snabbare att skicka ut enkäter. När han skriver detta menar han främst postenkäter 

men detta påstående stämmer också in på webbenkäter, såsom vi har använt oss av. 

      Nackdelar med enkäter är bland annat att intervjuare inte kan assistera 

respondenterna om de har en fundering kring en fråga. En enkätfråga går inte att 

omformulera. Detta kan leda till att otydliga frågor hoppas över av respondenterna. 

Intervjuarna kan ”inte heller ställa uppföljningsfrågor för att få respondenten att 

fördjupa sina svar” (Bryman, 2008, s. 229). För att förhindra detta inkluderade vi 

öppna enkätsvar i de flesta frågor så att deltagaren har möjlighet att skriva utförligare 

svar.  

 

3.2. Genomförande 

      3.2.1. Författande av frågor 

Vi ville att frågorna skulle ha sin grund i litteraturen så det första vi gjorde var att läsa 

igenom litteraturen vi hittat. Detta även för att få en idé om vad som behöver belysas 

inom detta ämne. Grundtanken var att författa en fråga per artikel/avhandling. Efter 

det författades följdfrågor som kändes relevanta för studien. Med andra ord har vi 

haft ett relativt deduktivt förhållningssätt vid själva frågeformulerandet. 

 

      3.2.2. Enkätprogram och missivbrev 

Vi författade 25 frågor med enkätprogrammet www.webbenkater.com. 

Enkätprogrammet hittades av oss genom att söka efter enkäter på internet. Vi skrev 

även ett missivbrev som alla deltagarna skulle få se som en inledande sida till 

enkäten. Under missivbrevets sista mening kunde deltagarna trycka på ”start” för att 

inleda enkäten. 

 

      3.2.3. Pilottest 

Efter det lät vi en testperson utföra enkäten. Testpersonen hade samma 

förutsättningar som vår målgrupp (nämligen att hen har ett funktionshinder och har 

en fot i förskoleverksamheten) och hen gav oss återkoppling och feedback på hur 

vissa frågor kunde formuleras annorlunda. Syftet med pilotstudien var att se om 

enkätfrågorna var tydliga. 

 

     3.2.4. Urval 

Efter att pilotstudien utfördes länkade vi till enkäten i två Facebookgrupper, 

nämligen ”Pedagogiska tips och trix för förskollärare =)” och ”Idébank för 

förskollärare/Lärare”. Dessa grupper är ämnade för förskollärare och pedagoger att 

utbyta idéer och tankar om förskolläraryrket i stort. Dessa grupper, som båda har 

över 30 000 medlemmar, kändes som lämpliga platser för vår enkät. Vi lät enkäten 

ligga tillgänglig på Facebook i en vecka. För att påminna folk om enkäten puffade vi 

upp den dagligen genom att skriva i inläggets kommentarsfält. 

 

http://www.webbenkater.com/


 10  
 

     3.2.5. Bortfall 

Totalt 55 personer deltog i enkätundersökningen men endast 38 personer fullföljde 

svarsprocessen, vilket ger ett bortfall på 17 deltagare. I enkätprogrammet kunde de 

ofullständiga enkätsvaren filtreras bort när vi skulle gå igenom alla svar. Vi har valt 

att endast fokusera på de fullständiga i sammanställningen, för att ge en så riktig bild 

som möjligt av statistiken. 

 

     3.2.6. Etiska ställningstaganden 

Bryman (2008) listar upp krav angående etik som måste vara med i 

samhällsvetenskapliga undersökningar. I missivbrevet har vi varit tydliga med att 

informera om syftet med studien till deltagarna, så att de vet vad studien går ut på 

(informationskravet). Vi har även förmedlat att deltagarna inte behövde fullfölja sin 

medverkan; de fick dra sig ur när som helst (samtyckekravet). Vi informerade även 

deltagarna att de kommer förbli anonyma i sitt deltagande (konfidentialitetskravet), 

att informationen de gett oss endast kommer ses av oss som utför studien 

(nyttjandekravet) och att ingen annan kommer ha tillgång till materialet (Bryman, 

2008; Vetenskapsrådet, 2011). Sist men inte minst skrev vi att den kompletta studien 

ska läggas ut på den offentliga portalen Diva. 

 

3.3. Dataanalys 

För att undersöka samband i materialet har vi använt oss av datorprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences, förkortat SPSS. Vår handledare 

introducerade oss till programmet och hjälpte oss tyda korrelationerna. För att hitta 

korrelationer sparade vi ner deltagarnas alla svar i en excelfil. Sedan lades excelfilen 

in i SPSS, vilket i sin tur analyserade data och genomförde korrelationsanalyser. 

 

3.4. Korrelationer 

En korrelation är sambandet mellan två olika frågor. På grund av hur vi har lagt upp 

frågorna i enkäten har vi endast kunnat undersöka korrelationer mellan en del av 

frågorna, närmare sagt de sista påståendena. 

      Hur stark en korrelation är avgörs av r-värdet som rör sig mellan 0 och 1. En svag 

korrelation ligger på r=0.10 till 0.29, en medelstor korrelation ligger på r=0,30 till 

0,49 och en stark korrelation ligger på r=0,50 till 1 (Pallant, 2013). Av de 

korrelationerna vi hittade är det sju som är medium och en korrelation som är stark. 

Eftersom vi har få deltagare är de svaga relationerna inte lika relevanta som för en 

större undersökning (minst 100 deltagare) (Pallant, 2013).  

      Ett annat sätt att se hur relevant en korrelation är, är genom ett så kallat p-värde 

som markeras * eller **. En * innebär att p-värdet är p <0,05 vilket betyder att det är 

5% chans att resultatet kommit fram av slumpen. Två ** innebär att p-värdet är p 

<0,01 vilket betyder att det är 1% chans att resultatet framkommit av slumpen. De 

korrelationerna vi fått fram i vår studie består av sex stycken ** och två * (Pallant, 

2013). 

      När det står N betyder det antalet deltagare som svarat. 
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      Det finns positiva och negativa korrelationer. En positiv korrelation visar på ett 

positivt samband, där en ökning i den ena variabeln ger en ökning även i den andra. 

En negativ korrelation visar istället på ett negativt samband, där en ökning i den ena 

variabeln ger en sänkning i den andra. 

      I underrubriken 4.3. Korrelationer från SPSS i resultatdelen kommer vi att gå 

igenom våra korrelationer.  

      I studien har vi använt oss av cirkeldiagram och tabeller för att tydligt visa 

frekvensen inom de olika variablerna. Enkelt uttryckt hur stor del av deltagarna som 

har svarat och vad. Exempelvis sju av tio deltagare svarade nej, alternativt 70% av 

deltagarna svarade nej. 

 

3.5. Reliabilitet och validitet 

Resultatet av den här studien är mest användbart som ett avstamp för framtida 

forskning, då vi har ganska få deltagare. Intressanta mönster kan ses men de är mest 

applicerbara på just de här deltagarna. Vi har dock mätt stabilitet på ett följdriktigt 

vis genom att ha ställt flera frågor som mäter ungefär samma sak, exempelvis fråga 

nr 19 och nr 23 (se bilaga 2), som frågar motsatsförhållanden och visar på liknande 

resultat (Bryman, 2008). De problemen som finns med reliabiliteten är att det finns 

otydlighet i några av frågornas utformande. Mer om detta i del 6.1: metoddiskussion.  

Eftersom vi har haft en webbenkät har vi inte kunnat tydliggöra frågor för deltagarna. 

      Undersökningens validitet kan ses som hög, för det vi mätte var ofta väldigt direkt 

och enkelt att operationalisera, det vill säga göra om från teori till konkreta frågor. Vi 

ställde direkta frågor om pedagogernas upplevelser kring deras situation på 

arbetsplatsen. Vi frågade direkt och fick direkta svar. 

      Validiteten är låg på grund av brister i urvalet, med högt bortfall och ett litet urval 

svaranden. Informanterna valdes dessutom inte ut slumpmässigt, vilket gör att det 

blir svårt att generalisera till populationen. Det kan däremot vara möjligt att göra 

generaliseringar om en större studie utförs. Studiens replikerbarhet är relativt hög 

men det är alltså svårt att generalisera studien på grund av de tidigare nämnda 

brister i urvalet. 
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46–65  år: 28,95% 

18–25  år: 7,89% 

 

4. Resultat  
I den här delen presenterar vi resultatet av enkätinsamlingen. Först presenterar vi 

deltagare, deltagarnas svar och medelvärden för de olika svarsalternativen. Därefter 

diskuterar vi svarsalternativen och de korrelationer som framträder i materialet. 

 

     4.1. Deltagare 

I dessa följande cirkeldiagram presenteras deltagarnas svar på deras ålder samt i hur 
många år de har jobbat. 
     De flesta av deltagarna som svarade var mellan 26 och 45 år gamla. Ungefär en 
tredjedel var mellan 46 och 66 år gamla. Endast tre personer var mellan 18 och 26 år.   

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      26-45år: 
                                                                                                      63,16% 

      Diagram 1: Deltagarnas svar på frågan om deras ålder. 

 

      Av de 38 pedagoger som svarade var det endast en person som identifierade sig 

som man. Resterande deltagare identifierade sig som kvinna.  

 

      De flesta av deltagarna har arbetat antingen över 10 år eller mellan 1 och 5 år på 

förskola.     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
      Diagram 2: Deltagarnas svar på frågan hur länge de arbetat inom förskolan. 

 

 

 

0–1  år: 5.26% 

1–5  år: 39,47% 

5–10  år: 13.16% 

mer än 10 år:  

42,11% 
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  4.2. Sammanfattning av enkätsvaren 

I detta avsnitt följer en genomgång av deltagarnas svar på enkäten.  

      4.2.1. Typ av funktionshinder 

Deltagarna fick möjligheten att specificera sitt funktionshinder i en fritextruta och 21 

av 38 personer valde att göra det. Funktionshindren varierade stort bland deltagarna. 

De vanligaste var dyslexi och ADHD/ADD men det fanns även funktionshinder 

såsom cerebral pares, hörselnedsättning och stomioperation representerade. 

 

      4.2.2. Öppenhet om funktionshinder 

74,2 % av deltagarna känner att de kan vara öppna om sitt funktionshinder med 

kollegorna. 45,2 % känner att de kan vara öppna om sitt funktionshinder med 

barnen. 32,3 % känner att de kan vara öppna med föräldrar och 54,8 % känner att de 

kan vara öppna med alla ovanstående. 

      Denna fråga var en flervalsfråga, vissa av deltagarna har fyllt i flera alternativ. 

Alternativen var kollegor, barn, föräldrar och alla.  Det blev dock ett bortfall på 7 

deltagare. Vi misstänker att detta är deltagarna som inte har varit öppna angående 

sitt funktionshinder på sina arbetsplatser. Se vidare i metoddiskussionsdelen. 

      Att just inte vara öppen om sitt funktionshinder nämndes av ett par deltagare i 

andra frågor, där det kom fram att de har valt hålla det hemligt på grund av negativa 

erfarenheter på tidigare arbetsplatser. ”På tidigare arbetsplats berättade jag att jag 

har adhd. Det ledde INTE till det bättre tyvärr. Jag blev inte lyssnad på, tillslut [sic] 

en syndabock. Så på nuvarande arbetsplats har jag inte berättat det” (enkätsvar). 

”Nej, inte berättat att jag har adhd pga dålig erfarenhet av att ha gjort det på tidigare 

arbetsplats”. 

      Större delen av deltagarna upplevde att de blev lyssnade på i arbetet. 12 av 

deltagarna upplevde dock att de endast blev lyssnade på ibland och mer sällan. 

 

      4.2.3. Anpassning av verksamheten 

Deltagarna fick svara på om verksamheten har anpassat sig efter deras behov. För 

62% av deltagarna har förskolan inte anpassat verksamheten och för 35% har 

förskolan det. Anpassningarna varierade mellan fysiska förändringar i miljön, 

arbetstider och arbetssätt. Deltagarna fick sedan två möjligheter; om de svarade ja 

fick de utveckla sitt svar med exempel och om de svarade nej fick de skriva om de fått 

stöd på något annat sätt. De som svarade ja och gav exempel skrev bland annat att 

anpassningen har sett ut på följande sätt: 

      1. har istället för rullande schema samma arbetstimmar varje dag. 

      2. får fritt välja bordsplacering vid matstunden. 

      3. har fått tillgång till egen privat toalett och ett eget förvaringsskåp för sina 

privata hjälpmedel 

      4. äter alltid av sin egen mat istället för förskolans och behöver stundvis gå undan 

för att kolla sitt blodsocker och sina värden. Allt detta ifrågasätts inte och har 

accepterats på avdelningen. Denne deltagare behöver aldrig heller stänga eller öppna, 

eftersom hen inte känner sig bekväm med att vara ensam med barnen. 
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      5. bad om möbeltassar, ljuddämpande bord och ljuddämpande inredningsdetaljer 

installerade på avdelningen. Detta beviljades. 

De som svarade nej gav följande exempel på annat stöd de har fått: 

      6. skriver att hen är befriad från administrativa uppgifter 

      7. att hen har fått anpassa sina arbetstider under sin sjukskrivning på 25 %. 

      8.skriver att hen har fått hjälp av en arbetsterapeut och en psykolog för hur hen 

ska strukturera sin dag och sina sysslor, för att hen effektivt ska klara av sitt arbete. 

      9. skriver helt enkelt att hen får stöd av hjälpsamma kollegor. 

Av 21 deltagare på frågan Om nej, har du fått stöd på annat sätt? svarade 11 personer 

nej. Två av de skrev att de inte har berättat om sitt funktionshinder. 

      De som inte har berättat om sitt funktionshinder har inte heller fått någon 

anpassning av arbetsplatsen.  

 

    4.2.4. Stöd från arbetsförmedlingen 

Vid frågan om pedagogerna har fått extrahjälp av arbetsförmedlingen har av 36 

deltagare 88,9 % inte fått det. 8,3 % har fått stöd och 2,8% är på väg att få hjälp. Det 

stödet som nämns är ekonomiska bidrag med olika syften, exempelvis bidrag till tolk 

(orsaken till detta beskrivs inte men möjligen på grund av dövhet) eller bidrag för att 

förbättra arbetsmiljön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Diagram 3: Deltagarnas svar på om de har fått stöd från arbetsförmedlingen 

 

 

Av 31 informanter är bara 9,7 % medvetna om att det går att få stöd av 

arbetsförmedlingen medan de resterade 90,3 % inte är medvetna om det. Bara de 

som svarat nej på föregående fråga kunde svara på den här frågan. Detta betyder att 

även deltagarna som känner till att man kan få stöd inte har fått stöd från 

arbetsförmedlingen. 

 

 

 

 

 

Inte ännu: 2,78% 
Ja: 8.33% 

Nej: 88,89% 
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Diagram 4: Deltagarnas svar på om de vet att det går att få stöd från arbetsförmedlingen eller 

inte. 
 

    4.2.5. Kunskap respektive förståelse kring funktionshinder 

Det här var från början en ensam fråga ”Känner du att dina kollegor har kunskap och 

förståelse kring ditt funktionshinder?” men då Bryman (2008) hävdar att man inte 

ska använda sig av dubbelfrågor valde vi att dela på den. Detta för att se om 

deltagarna gjorde någon skillnad på kunskap respektive förståelse. På frågorna om 

deltagarnas kollegor har kunskap respektive förståelse om de förstnämndas 

funktionshinder svarade 59,5% att kollegorna har kunskap om funktionshindret, 

40,5% att de inte har det, 62,2% att kollegorna har förståelse för funktionshindret och 

37,8% att kollegorna inte har det. Några av deltagarna har dock märkt en skillnad 

mellan kunskap och förståelse. Fyra deltagare ansåg att kollegorna inte hade kunskap 

om deras funktionshinder men att kollegorna hade förståelse för den. Tre deltagare 

ansåg att kollegorna hade kunskap om funktionshindret men ingen förståelse för den. 

      Av 18 deltagare ansåg 94,4% inte att kollegorna hade visat något intresse för att 

fortbilda sig angående deltagarens funktionshinder. 5,6% ansåg att kollegorna visat 

intresse för fortbildning.  

 

     4.2.6. Förväntningar 

Av 36 deltagare kände sex att de inte hade höga förväntningar på sig av kollegorna i 

arbetslaget. Resterande deltagare kände att de hade likvärdiga eller högre 

förväntningar på sig i arbetet. 

 

    4.2.7. Förskolechefens involvering 

Vid frågan om förskolechefen har involverat sig i att anpassa verksamheten har 

66,7% av deltagarna svarat att hen inte har gjort det. 30,6% svarade ja på frågan. 

Exemplen vi fick varierade men många handlade om två olika teman, att 

förskolechefen inte visste om funktionshindret och att de fått hjälp med sådant som 

inte medför en direkt kostnad. Hjälpen bestod då av exempelvis ändrade 

arbetsrutiner, vilken ålder (på barnen) man arbetar med och tips om särskilt 

högriskskydd.  

ja: 9,68% 

nej: 90,32% 
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    4.2.8. Personliga erfarenheter av funktionshinder som en pedagogisk fördel 

51,4% av deltagarna känner att de har fördel av sitt funktionshinder i arbetet. Bland 

annat genom att lättare kunna knyta an till barn som inte passar in i normen eller 

barn som själva har ett funktionshinder. Några exempel som våra deltagare skrev är: 

”Har lättare att ta barn som också inte passar in i mallen. När mina kollegor går bet, 

så kan jag ofta se förbi barnets beteende och se till dess behov istället” och ”[Jag] har 

kunskap och erfarenhet i samband med att barn påträffas med samma nedsättning … 

[Jag har även] insyn i hur det kan vara att gå i skolan med läs och skrivsvårigheter”. 

      Deltagarna kände även att de var lyhörda och kunde ha många bollar i luften. 

48,6% kände inte att de hade några fördelar av sitt funktionshinder.  

 

    4.2.9. En typisk arbetsdag 

Deltagarna fick alternativet att beskriva sin vardag i förskolan och 19 personer valde 

att göra det. Vissa skrev detaljerat och andra skrev kortfattat. Några korta exempel vi 

fick var: ” Som för alla andra men med anpassat schema och möjlighet att gå ifrån 

några minuter vid behov” och ”Svårt att nå. Klättrar och svär.” Ett längre exempel 

var: 

 

Arbetar med de minsta förskolebarnen 1-2(3). Dagar är ofta intensiva. Många 

små barn kräver ständig närvaro av vuxen. Man har tillsynsansvar för många 

barn. Även om arbetet tar mycket energi från en så får man så mycket tillbaka 

från barnen. Det är för barnen man vill göra sitt allra bästa. Även om det i sin 

tur påverkar hälsan och till viss del också privatlivet. Hade varit önskvärt med 

fler pauser, har en rast på 30 minuter. Hade varit skönt med en paus fm och 

em, 10 minuter hade räckt [sic] långt. 

 

      4.2.10. Tabeller över deltagarnas svar på de sista påståendena 

Deltagarna fick i slutet några påståenden att svara på. Svarsalternativen var 

Instämmer inte alls och Instämmer helt och deltagarna hade möjligheten att på en 

linje fylla i sin ståndpunkt. Nedan följer påståendena och vad deltagarna svarade. 

Tabellerna visar antal deltagare, det aritmetiska medelvärdet för svarsalternativen 

och standardavvikelsen för det.  Bryman (2008) beskriver det aritmetiska 

medelvärdet som ”att vi summerar alla värden i en fördelning och sedan dividerar 

med antalet värden” (s. 324). Standardavvikelsen, eller standarddeviation som det 

står i diagrammen, ”är den genomsnittliga variationen kring ett medelvärde … man 

tar skillnaden mellan varje värde i fördelningen och medelvärdet och sedan delar 

summan av skillnaderna med antalet värden” (s.325). Standardavvikelsen i de flesta 

av diagrammen är ganska hög, vilket har sin förklaring i att de svarande har gett 

väldigt varierande svarsalternativ. Standardavvikelsen visar därmed på spridningen 

från medelvärdet i svarsalternativen.  I tabell 1 är medelvärdet i mitten, vilket betyder 

att svaren är jämt utspridda.  
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Tabell 1: Deltagarnas svar på påståendet om deras funktionsnedsättning påverkar deras 

arbete som pedagog i förskolan på ett positivt sätt. 

 
 

I tabell 2 känner de flesta att de inte blir misstrodda av vårdnadshavare på grund av 

sitt funktionshinder. Tabellen får dock en väldigt lång svans till höger då en liten del 

av gruppen känner att deras kompetens blir misstrodd. Ungefär 10 svar avviker från 

den vänstra klungan. 

 

Tabell 2: Deltagarna upplever att vårdnadshavarna misstror deras kompetens som pedagog 

på grund av deras funktionsnedsättning. 

 
 

I tabell 3 ligger tyngdpunkten i de som instämmer att kollegorna behandlar dem som 

en likvärdig kollega i arbetslaget. Det finns dock en liten spridning i mitten av 

tabellen, samt ett extremvärde där en person har svarat att hen inte alls instämmer i 

påståendet och därmed inte upplever sig som likvärdigt behandlad. 

 
 

Tabell 3: Deltagarna upplever att deras kollegor behandlar dem som en likvärdig kollega i 

arbetslaget. 
 

 



 18  
 

Det fjärde påståendet påminner mycket om det första och har också ett medelvärde i 

mitten med många spridda svar. 

 

Tabell 4: Deltagarnas svar om de får de hjälpmedel de behöver för att utföra sina arbeten. 

 
I tabell 5 ligger medelvärdet nästan i mitten och är ganska likt första och tredje 

påståendet. Många känner både att deras funktionshinder begränsar dem i sitt arbete 

men många känner inte det.  
 

 

Tabell 5: Deltagarnas svar om de känner att deras funktionsnedsättning begränsar deras 

arbete som lärare. 

 

 
I tabell 6 ser vi att de flesta deltagarna anser att barnen accepterar dem som vilka 

andra lärare som helst.    

 

Tabell 6: Deltagarnas svar på om barnen/eleverna accepterar de som vilken lärare som helst. 

 
 

I tabell 7 ser vi att en stor majoritet instämmer att deras funktionshinder har kommit 

till nytta i samtal om likvärdighet och likabehandling. Det är väldigt få deltagare som 

inte har hållit med om det.        
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Tabell 7: Deltagarnas svar på om de kan dra nytta av sin funktionsnedsättning med 

barnen/eleverna. 
 

 
Tabell 7: Deltagarnas svar på om de kan dra nytta av sin funktionsnedsättning med 

barnen/eleverna. 
 

4.3. Korrelationer från SPSS 

Nedan följer korrelationerna vi fick fram av SPSS på ovanstående påståenden.  

      Det finns som tidigare nämnt positiva och negativa korrelationer. I vår studie 

innebär detta att i en positiv korrelation har deltagarna som svarat ja på ena frågan 

också svarat ja på den andra frågan. I en negativ korrelation har deltagarna som 

svarat ja på den ena frågan svarat nej på den andra frågan. Vår studie har fem 

positiva korrelationer och tre negativa korrelationer. Dessa följer nedan: 

      Deltagare som drar nytta av sitt funktionshinder i samtal om likvärdighet och 

likabehandling har också svarat att de blir behandlade likvärdigt av kollegorna. Detta 

var en positiv medelstark korrelation r=0,35 n=35 p <0,05.  

      Deltagarna som anser att deras funktionshinder påverkar arbetet positivt anser 

också att de får de hjälpmedel de behöver för att kunna klara arbetet. Detta var en 

positiv medium korrelation r=0,38 n=35 p <0,05. 

      Deltagare som kan dra nytta av sitt funktionshinder i samtal om likvärdighet och 

likabehandling känner att de har de hjälpmedel de behöver för att klara arbetet. Detta 

var en positiv medelstor korrelation r=0,43 n=35 p <0,01. 

      Deltagarna som behandlas som en likvärdig kollega av arbetslaget anser inte att 

deras funktionshinder är en begränsning i arbetet. Detta var en negativ medelstor 

korrelation r=-0,44 n=35 p <0,01. 

Deltagarna som behandlas som en likvärdig kollega av arbetslaget känner att de har 

de hjälpmedel de behöver för att klara av arbetet. Detta var en positiv medium 

korrelation r=o,44 n=35 p <0,01. 

      Deltagarna som anser att deras funktionshinder påverkar arbetet positivt kan 

också dra nytta av funktionshindret i samtal om likvärdighet och lika behandling. 

Detta var en positiv medelstor korrelation r=0,45 n=35 p <0,01. 

      Deltagarna som kan dra nytta av sitt funktionshinder i samtal om likvärdighet och 

likabehandling anser inte att funktionshindret begränsar dem i deras arbete. Detta 

var en negativ medelstor korrelation r=0,46 n=34 p <0,01. 

      Deltagarna som anser att deras funktionshinder påverkar arbetet positivt anser 

inte att funktionshindret begränsar dem i deras arbete. Detta var en negativ stark 

korrelation r=0,63 n=35 p <0,01. 
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5. Analys 
I denna del analyserar vi deltagarnas svar gentemot vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Vi kommer gå igenom de olika frågorna successivt och diskutera 

dessa i förhållande till hur pass vi fick svar på dem. Fick vi reda på hur pedagogerna 

upplever att verksamheten anpassar sig efter deras behov, hur pedagogerna upplever 

att de blir bemötta i arbetslaget, samt hur pedagogerna upplever att samarbetet 

mellan dem och kollegorna fungerar? 

 

5.1. Pedagogernas upplever av verksamhetens anpassning för att tillgodose deras 

behov 

Här anser vi att vi fick information av deltagarna som stämmer överens med 

forskningsfrågan. Vi har fått fram hur pedagogerna upplever att verksamheten har 

anpassats för att tillgodose deras behov. Som vi nämnde i resultatdelen har 62% av 

deltagarna inte varit med om en anpassning av verksamheten utefter deras behov 

medan 35% har varit det. Majoriteten har alltså negativa erfarenheter av en 

anpassning av verksamheten. Deltagarna hade också möjligheten att utveckla sina 

svar och där såg vi att anpassningar kunde se ut på många sätt, varierade mellan 

fysiska förändringar i miljön, arbetstider och arbetssätt. 

      På frågan hur en typisk vardag ser ut för deltagarna kom det fram mycket  

mer information än vad som täcktes av frågan. Vår tanke med frågan var bara att få 

en bild över hur en dag kan se ut för någon med funktionshinder. Svaren vi fick in var 

dock ofta mycket mer heltäckande än så. Det kom bland annat fram flera önskemål 

om hur vardagen kunde underlättas för dem. Vi kan dra ett samband mellan dessa 

önskemål och frågan angående om verksamheten har anpassats för respondenterna. 

Ett önskemål som dök upp var en längre rast alternativt flera små på tio minuter.  

 

5.2. Pedagogerna upplever av hur de blir bemötta och hörda i arbetslaget 

Så hur upplever pedagogerna att de blir bemötta och hörda i arbetslaget? Har vi fått 

svar på det? Denna forskningsfråga är väldigt bred och den genomsyrar flera 

enkätsvar, bland annat nej-alternativet på frågan Har förskolan anpassat 

verksamheten arbetsmiljö/arbetssätt för dina behov? Några av de som svarade att 

de inte har varit med om anpassning skrev ned negativa erfarenheter av hur de har 

blivit bemötta, bland att de har blivit syndabockar. Dessa deltagare har haft väldigt 

lika erfarenheter och de speglar ett negativt bemötande. Några av deltagarna har 

dock svarat att de fått hjälp av kollegorna när verksamheten inte blivit anpassad. 

Detta visar ett positivt bemötande från kollegorna som ställer upp när verksamheten 

inte kan. 

    Fler svar från deltagare beskriver hur de blir bemötta i arbetslaget. Vi frågade om 

deltagarnas kollegor har kunskap om deltagarnas funktionshinder. Av 37 deltagare 

har 59 % svarat ja och 40,5 % nej. På frågan om kollegorna har förståelse om 

funktionshindret svarade av 37 deltagare 62,2 % ja och 37,8 % nej. Majoriteten av 

deltagarna jobbar alltså med kollegor som innehar både kunskap och förståelse för 

deltagarnas funktionshinder. Detta speglar detta ett positivt bemötande av 

kollegorna, eftersom uppvisad kunskap och förståelse för funktionshinder säkerligen 
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får deltagarna att känna sig accepterade av sina kollegor. En intressant följdfråga 

hade varit vilken förmåga deltagarna ansåg viktigast, förståelse eller kunskap, och 

hur deltagarna skiljer dessa åt. 

    Vi upplever att vi har fått många svar på hur deltagarna har blivit bemötta. Dessa 

svar är väldigt olika och några har positiva erfarenheter medan andra har negativa. 

    På påståendet ”mina kollegor behandlar mig som en likvärdig kollega i arbetslaget” 

där deltagarna fick svara på en skala mellan ”instämmer inte alls” och ”instämmer 

helt” svarar majoriteten att de blir behandlade som en likvärdig kollega. 

 

5.3. Pedagogernas upplever av hur deras funktionshinder har påverkat i kontakten 

med barnen 

Flertalet av informanterna skriver att deras funktionshinder har lett till en positiv 

kontakt med barnen. De skriver bland annat att de har lättare att se barn som 

hamnar utanför normspektrat. Detta kan möjligen visa på ett normkritiskt tankesätt 

där de kan se förbi barnets beteende och se till dess behov istället. Många av 

deltagarna känner att de kan använda sig av sitt funktionshinder i lika 

behandlingssamtal med barnen. Detta ser vi som ett positiv pedagogiskt 

barnperspektiv. 

      Denna fråga hade dock kunnat få ta en större plats i vårt arbete, då en stor del av 

källorna beskriver hur pedagogers kontakt med barnen har blivit positivt påverkat av 

pedagogernas funktionshinder. Kontakten med barnen är också en viktig fråga, inte 

bara kontakten med kollegorna. Burns och Bell (2010) och Grimstrup (2000) skriver 

exempelvis att informanterna i deras respektive studier upplever att deras 

funktionshinder och erfarenheter av specialpedagogik i barndomen har lett till att de 

kan identifiera och visa empati med sina elever på ett annat sätt än andra lärare, 

precis som våra deltagare har skrivit. 

 

6. Diskussion 
I denna del kommer vi att diskutera både vår metod och vårt resultat. För att se om vi 
valde rätt metod för att få vårt resultat och om vi fick ett resultat baserat på vårt syfte 
och våra forskningsfrågor. 

6.1. Metoddiskussion: 

Vårt resultat visar att vi möjligen hade kunnat utveckla vår metod. Till exempel hade 

frågorna kunnat formuleras annorlunda och gett deltagarna fler svarsalternativ. En 

pedagog hörde av sig till oss och meddelade att svarsalternativen inte fungerade för 

hen eftersom att hens erfarenheter inte matchade alternativen som fanns tillgängliga. 

Hen sa att hen inte hade berättat om sitt funktionshinder på arbetsplatsen. Det fanns 

visserligen några deltagare som svarade fastän de var i liknande situationer men vi 

tolkar det som om den förstnämnde pedagogen inte kunde svara på frågan angående 

vilka hen kunde vara öppen om sitt funktionshinder med, eftersom vi inte hade 

inkluderat ett ”ingen”-alternativ. Vi kunde ha skapat frågor som endast var till för de 

som inte alls är öppna om sitt funktionshinder, för att inte exkludera dem.  

      Det hade varit intressant att följa upp enkätsvaren med intervjuer, för att få mer 

fördjupande utsagor från respondenterna. Vi försökte lösa detta genom att lägga in 
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öppna svarsalternativ på många av våra frågor vilket ledde till att vi inte kunde göra 

så många korrelationer som vi hade velat. Det hade varit bättre att lägga de öppna 

svarsalternativen som en egen fråga. 

      På de frågor som hade öppna svarsalternativ kunde man kryssa i flera 

svarsalternativ. Detta ledde till att en del av deltagarna valde att endast svara på det 

öppna svarsalternativet vilket i sin tur ledde till att det saknades en liten andel 

procent på vissa av frågorna. Vi hade inte räknat med detta då vi endast lade in de 

öppna svarsalternativen för att ge deltagarna en chans att förtydliga sina svar samt ge 

exempel. Vi har därför valt att utelämna dessa procent från resultaten då de inte 

påverkar studien. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Denna del i vilken vi diskuterar resultatet jämfört med den tidigare forskningen har 
vi delat upp i underrubriker då svaren täcker olika teman. 

6.2.1. Erfarenhet och empati 

Lärarna i den tidigare forskningen (Burns & Bell, 2010; Grimstrup, 2000) och 

ungefär hälften av våra deltagare kände att de kan dra fördel av sitt funktionshinder i 

det pedagogiska arbetet. Båda grupper konstaterar dock att de, på grund av sitt 

funktionshinder, kan se och stötta barn på ett annat sätt än deras kollegor. Främst för 

att de själva har varit i samma situation som barnen.  

       En deltagare skriver: ”Har lättare att ta barn som också inte passar in i mallen. 

När mina kollegor går bet, så kan jag ofta se förbi barnets beteende och se till dess 

behov istället”. Här menar deltagaren att hen kan knyta an till barnen som hamnar 

utanför ramarna. Eftersom deltagaren också är utanför normen är det lättare för hen 

att empatisera och se att barnens beteende ofta kan vara en reaktion på att deras 

behov är osedda.  

      En annan deltagare skriver: ”har kunskap och erfarenhet i samband med att barn 

påträffas med samma nedsättning / Insyn i hur det kan vara att gå i skolan med läs 

och skriv svårigheter [sic!]”. 

      Denne deltagare har lärt sig dra nytta av sitt funktionshinder för att hjälpa och 

främja barn som behöver hjälp med att läsa och skriva. 

      48,6% kände dock inte att de hade några fördelar av sitt funktionshinder.  

      Några deltagare kände att de var lyhörda och kunde ha många bollar i luften. 

Detta kan relateras till vad Ferri, Keef och Gregg (2001) skriver om att personer med 

funktionshinder i arbetsmarknaden upplever att de jobbar hårdare än personer utan 

funktionshinder. Att pedagogerna kan ha så många bollar i luften kan kopplas till att 

pedagogerna upplever att de kämpar lite hårdare än sina kollegor och därför är vana 

vid att ha många bollar i luften. 

      I tabell 7 ser vi att en stor majoritet instämmer att deras funktionshinder har 

kommit till nytta i samtal om likvärdighet och likabehandling. Det är väldigt få 

deltagare som inte har hållit med om det. Om vi jämför detta med tabell 1, där lika 

många anser att deras funktionshinder inte påverkar deras arbete positivt, som de 

som gör det, väcks några frågor. Detta kan tyda på att många inte anser att deras 

funktionshinder har påverkat deras arbete positivt på en helhetsnivå men att de just i 



 23  
 

likabehandlingsfrågor har märkt det positiva. Det kan också vara så att eftersom 

tabell 7 fokuserar på en specifik del av arbetet, såg deltagarna tydligare hur deras 

funktionshinder har påverkat deras arbete, jämfört med tabell 1 som kan tolkas som 

mer bred. Grimstrup (2016) och Burns och Bell, (2010) lyfter fram det att en pedagog 

med ett funktionshinder får en unik och positiv inblick i barns situationer och detta 

stämmer överens med resultaten i tabell 7. 
 

6.2.2. Förskolechefens ansvar 

Av våra deltagare svarade 66,7% att förskolechefen inte har involverat sig i att 

anpassa verksamheten medan 30,6% svarade att hen har det. Majoriteten av 

deltagarna har alltså inte fått hjälp av chefen. 

      Som vi kan se på resultatet i studien är det inte alla som berättat för 

förskolechefen om sitt funktionshinder bland annat på grund av dåliga erfarenheter 

på tidigare arbetsplatser. Förskolecheferna på de tidigare arbetsplatserna har då inte 

lyckats följa punkten i läroplanen för förskolan som hävdar att de ska motverka alla 

former av diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2016). Detta har 

lett till att deltagarna har dolt sitt funktionshinder på nuvarande arbete för att 

undvika liknande reaktioner. Effekten blir då att den nya förskolechefen inte kan ge 

något stöd då hen inte fått kännedom om funktionshindret. 

      En deltagare skrev att hen har bett om nya lysrör på sin avdelning då hen får 

känningar av sin epilepsi, vilket kan leda till ett anfall. Hen följer upp detta med att 

skriva att hen: ”Har försökt att få arbetsgivaren att byta ut dessa (kommunal 

förskola) men inte fått något gehör. Arbetsgivaren hänvisar till ekonomiska och 

miljömässiga aspekter”. Denna situation tål att jämföras med exemplet på 

diskriminering som diskrimineringsombudsmannen nämner, nämligen om ”en 

arbetsgivare vägrar förstärka belysningen för en anställd som har synnedsättning”. 

Det är inte riktigt samma situation men det finns likheter. Arbetsgivaren i exemplet 

menar dock att hen på grund av ekonomiska och miljömässiga skäl inte kan byta ut 

lysrören. 

      Vi inkluderade även ett citat från diskrimineringslagen, som vi nämnde var väldigt 

tydligt och utifrån vår tolkning av resultatet så har minst en av deltagarna blivit utsatt 

för direkt diskriminering, nämligen en som blev en syndabock. Om vi jämför citatet 

från diskrimineringslagen med deltagarens citat ser vi tydligare: 

 

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än 

någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en 

jämförbar situation, om missgynnandet har samband med … 

funktionsnedsättning… (Diskrimineringslagen, 2008:567) 

 

      ”På tidigare arbetsplats berättade jag att jag har adhd. Det ledde INTE till det 

bättre tyvärr. Jag blev inte lyssnad på, tillslut en syndabock. Så på nuvarande 

arbetsplats har jag inte berättat det”. 

      Deltagaren uttrycker att kollegorna på hens förra arbetsplats inte var lyhörda och 

att hen blev en syndabock. Detta motsäger både vad diskrimineringslagen och 



 24  
 

läroplanen säger; ingen ska behandlas sämre än någon annan (Diskrimineringslagen, 

2008:567). 

6.2.3. Att hamna utanför normen 

Om vi tittar på den ovan nämnda situationen ur vårt teoretiska perspektiv kan vi 

teoretisera att deltagaren blev utpekad som syndabock eftersom att hen i kollegornas 

ögon avviker från deras normuppfattning (Eek-Karlsson, 2012). Eftersom hen 

möjligen stigmatiserades när hen valde att berätta om sitt funktionshinder, har hen 

valt att inte berätta det på nästa arbetsplats, eftersom att berätta det kan leda till att 

hen återigen blir stigmatiserad. På så sätt försöker personen inte peka ut sig som 

avvikande från normen. Eek-Karlsson (2012) skriver att det är lättare för människor 

att tillhöra gruppen om de förhåller sig till gruppens normer och ”underkastar sig den 

sociala kontrollen” (s. 20) än de som inte vill följa normen. De som rättar efter 

normen möts med konfirmation och gemenskap. En trygghet skapas hos individen 

och i gruppen men om någon ifrågasätter eller avviker från normen kan 

gemenskapen försvinna (Eek-Karlsson, 2012). 

6.2.4. Förväntningar 

Ferri, Keef och Gregg (2001) skrev hur viktigt det är att ha höga förväntningar på 

elever som får specialpedagogisk undervisning, för att motivera dem. Vi vände lite på 

detta och frågade deltagarna om de känner att de har höga förväntningar på sig i 

arbetslaget. Av 36 deltagare kände 30 att de hade likvärdiga eller högre förväntningar 

på sig. Här borde vi också ha haft en följdfråga om de upplevde förväntningarna som 

något positivt eller negativ. Vi borde även haft en fråga om hur mycket deltagarna 

ansåg att de arbetade jämfört med kollegorna. Vi hade då kunnat analysera 

sambandet mellan dessa tre frågor. 

6.2.5. Stöd från arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen har tydlig information på sin hemsida om att en anställd med ett 

funktionshinder kan få ekonomiskt stöd av arbetsförmedlingen. Även arbetsgivaren 

kan få stödet. Av 36  deltagare hade 88,9 % inte fått extra stöd från 

arbetsförmedlingen. 8,3 % hade dock fått stöd och 2,8 % var på väg att få stöd. 

     Av 31 deltagare var 90,3 % inte ens medvetna om att det gick att få stöd medan 9,7 

% var det.  Vi undrar varför majoriteten av pedagogerna inte har fått stöd eller ens vet 

om att det går att få, när informationen finns på hemsidan. Här skulle det vara 

intressant att ta reda på om förskolecheferna är medvetna om stödet. Om en chef är 

medveten om det har hen ett ansvar att informera sina pedagoger om det. 

      De högra procenten är oroväckande. Någonstans verkar det finnas en 

kommunikationsbrist. En möjlig förklaring är att denna information kanske inte alls 

är tydlig från arbetsförmedlingens sida, eller att förskolecheferna inte har informerat 

sina pedagoger om detta stöd. Det kan vara så att ansvaret hamnar på pedagogerna 

själva. Att det är de som ska uppsöka informationen för att således informera chefen 

om stödet de kan erbjudas. Allt detta är förstås spekulationer eftersom det inte täcks 

av vår forskning.  
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      Det är önskvärt att alla pedagoger med ett funktionshinder får denna information 

och att förskolecheferna är hjälpsamma med att bevilja stödet. Staten och 

arbetsgivaren måste ta hand om sina anställda och om de anställda inte får 

information om stöd som de är berättigade till, är det en tydlig brist i systemet. Alla 

har som sagt rätt till en trygg arbetsmiljö (Diskrimineringsombudsmannen, 2017). 

7. Slutsats och framtida forskning 
Vår undersökning visar att majoriteten känner att de kan vara öppna angående sitt 

funktionshinder med kollegorna. För majoriteten av deltagarna har förskolan inte 

anpassat verksamheten för att underlätta för deras behov.  

      Majoriteten av deltagarna i denna studie svarade också att kollegorna har både 

kunskap och förståelse för deras funktionshinder. Viktigt att ha i åtanke är att det är 

endast 38 personer som har svarat på enkäten i sin helhet. Vår undersökning gör 

därmed inte anspråk på att ge en heltäckande bild av situationen för 

funktionshindrade pedagoger inom förskolan i Sverige. Även om majoriteten kan 

vara öppna om sitt funktionshinder och känner att kollegorna har kunskap och 

förståelse, är det flera i vår studie som har sagt det motsatta. Några angav att de inte 

vill berätta om sitt funktionshinder på grund av negativa erfarenheter. Vi misstänker 

(till följd av ett e-mail) att en stor del av vårt bortfall valde att inte slutföra studien av 

samma anledning, men det är omöjligt att säga hur många det handlar om. Det är 

därför möjligt att en större undersökning hade kunnat ge en mer representativ bild av 

denna grupp. 

     Det vi önskar bidra med i den här studien är att folk ska öppna sina ögon och ställa 

frågor. Pedagoger ska inte behöva gå omkring och inte våga vara öppna angående sitt 

funktionshinder. Självklart finns det säkert dem som inte vill berätta för att de anser 

att det då blir sedda som pedagogen med funktionshindret istället för bara 

pedagogen. Det kan även finnas en rädsla för att bli osynliggjord och sedd som 

problemet istället för som en genuin del i arbetslaget (Willén-Lundgren, 2012). De 

kanske känner att deras funktionshinder begränsar dem.  Vår studie och den tidigare 

forskningen visar på att pedagoger med funktionshinder har mycket att bidra med. 

De är flitiga och erbjuder en unik pedagogisk insyn som faktiskt är nödvändig och 

ovärderlig i förskolans verksamheter. 

      Att majoriteten av våra deltagare inte har fått extrastöd från arbetsförmedlingen, 

eller ens vet om att det finns att få, finner vi oroande.  De är ju faktiskt berättigade 

detta extrastöd och det skulle kunna underlätta för många pedagogers vardag om de 

fick det. Det finns utan tvekan en kommunikationsbrist någonstans i systemet, 

antingen från arbetsförmedlingen eller inom förskoleverksamheten.  

      Vi anser att det är viktigt att mer forskning görs inom detta område och det finns 

mycket utrymme för framtida forskning på ämnet. Vi valde en bredare fokus eftersom 

det finns så lite forskning just nu. Djupare och mer inriktade studier är definitivt att 

rekommendera. Eftersom vi har fått så olika svar kan en rekommendation för 

framtida forskning vara att utföra intervjuer för att få ut mer utförliga svar. Det vi kan 

se utifrån vår studie är att förskoleverksamheten behöver bli bättre på att acceptera 
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och stödja människor (vuxna och barn) som hamnar utanför normen. Ingen ska 

behöva känna rädsla för stigmatisering och utanförskap. 

      Vårt arbete är relevant för förskolläraryrket då Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) yrkar att förskolan ska vara en plats utan fördomar och där alla 

ska känna sig accepterade och välkomna. Detta gäller enligt oss både barn och 

pedagoger. Det vi hoppas med vår studie är att pedagoger med funktionshinder ska 

känna sig trygga med att vara öppna med sina funktionshinder och att de ska 

bemötas med acceptans och förståelse. Förskolan ska vara en trygg miljö för alla, 

barn och pedagoger. Förhoppningsvis väcker vår studie tankar kring pedagogers 

trygghetskänsla och välmående.  
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