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Sammanfattning/Abstract 
Vi är båda verksamma inom grundsärskolan och utgångspunkten för detta arbete har varit de 
svårigheter som vi uppfattat kring inkludering av elever med utvecklingsstörning och någon typ av 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Då NPF är ett omfattande forskningsfält har vi valt att 
begränsa arbetet till utvecklingsstörning och ADHD och/eller autism. Utifrån detta har vårt syfte med 
denna studie varit att ge en bred bild av vilka förutsättningar och behov som är av vikt vid inkludering, 
och då i synnerhet för den valda elevgruppen. Detta är en kvalitativ studie och vi har valt 
litteraturstudie och fokusgruppintervju som datainsamlingsmetoder. Studiens resultat visar att 
definitionen av inkludering skiljer sig åt både mellan lärare verksamma på samma skola såväl som i 
litteraturen. Dock finns det en samstämmighet i stora delar av resultatet kring att inkludering handlar 
om att tillhöra ett sammanhang. För att känna tillhörighet framkommer kommunikation, att förstå och 
att göra sig förstådd som en viktig faktor. Det är också väsentligt att kartlägga verksamheten och 
elevens förutsättningar och behov så att detta kan bli utgångspunkt för inkluderingsarbetet.  
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Förord 
Vi har båda tillfört och varit delaktiga vid alla studiens delar. Efter att vi utformat syftet för studien har 
vi gjort sökningar av litteratur och forskning var för sig. Det vi har funnit relevant för studien har vi 
sedan bearbetat och sammanfogat tillsammans. Gruppintervjun genomförde vi tillsammans. Efter det 
transkriberade Annelie den och Helene kodade den. Utifrån det har vi sedan bearbetat materialet 
gemensamt. Övriga delar i arbetet har vi skrivit tillsammans. Vi har under arbetets gång kommit 
överens om vad som skulle göras till en viss tidpunkt. Utifrån det har vi sedan arbetat med de olika 
delarna var för sig och sedan träffats för att diskutera, skriva, och komma fram till vad som är nästa 
steg i arbetet. Mot slutet har vi bearbetat hela texten tillsammans och därefter skrivit diskussion och 
sammanfattning ihop.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till Rolf Helldin som varit ett stort stöd och en inspirationskälla vid detta 
arbete. Han har kommit med förslag på lämplig litteratur och bidragit med tankar kring vårt arbete som 
gjort att vi sett nya infallsvinklar och tagit vissa delar av arbetet ett tankevarv till. 
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Inledning 
Dagens svenska skola framskrivs ofta som en skola för alla, där var och en ska få möjlighet att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. Armstrong, Armstrong och Spandagou (2011) anser att social 
integration har kommit att bli ett huvudmål inom politiken i stora delar av världen. De menar att 
utbildningsreformer av detta slag ses som ett sätt att uppnå sammanhållning och integration i stort. I 
Salamancadeklarationen, kan läsas om standardregler som FN utfärdat angående jämlikhet och 
delaktighet för individer med funktionshinder.  

  Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en 
  pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov (Svenska Unescorådets   
  skriftserie, 2006, s. 11).  

Fortsättningsvis kan läsas att det mest effektiva sättet att motarbeta diskriminerande attityder, skapa en 
inbjudande närmiljö och få till stånd skolundervisning för alla är just ordinarie skolor med inriktning 
mot integration. Det anses även vara kostnadseffektivt och ger därtill flertalet elever en ändamålsenlig 
utbildning (Svenska Unescorådets skriftserie).  

Grundsärskolan är ett alternativ för elever med utvecklingsstörning. Enligt Skolverkets statistik 
(Skolverket1) över antal inskrivna elever i särskolan ökade antalet från 1997 till 2010 med ca 1400 
elever. 2011 minskade antalet drastiskt från 12115 elever till 10791 elever. Detta sammanfaller med 
den lagändring som innebar att elever med autism men utan utvecklingsstörning inte längre hade rätt 
till särskola (Autism & Asperger förbundet2). Från 2011 och framåt minskade antalet inskrivna något 
för att 2016 börja stiga igen. Det är marginella skillnader vilket gör att inga slutsatser kan dras av detta 
(Skolverket). 

Enligt Läroplan för grundsärskolan 2011 (Skolverket, 2011) ska eleven ges möjlighet att delta precis 
som hen är och skolan ska sträva efter att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling så att denne kan utvecklas och känna glädje och tillfredsställelse när 
hen gör framsteg och övervinner svårigheter.  

  En likvärdig utbildning innebär inte att utbildningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans 
  resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas förutsättningar och behov (Skolverket, 2011, s.  
  2011).  

Media belyser hur elever med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inkluderas 
har svårt att klara av att vistas i de stora elevgrupperna. Tar skolväsendet hänsyn till dessa 
funktionsnedsättningar när elever inkluderas? Det finns indikationer på att så inte alltid är fallet. 
Pedagog Örebro (20153) har publicerat en artikel skriven av en elev på Karolinska gymnasiet i 
Örebro, Cassandra Strömberg. Hon berättar hur en typisk skoldag gestaltar sig för en tjej med autism. 
Hon beskriver hur hon kommer till skolan och lektionsplaneringen har ändrats till film i ett annat 
klassrum vilket hon inte klarar utan förberedelse, och även med detta är att se film svårt då det kan 
vara många höga ljud och överraskande scener. Vidare beskriver hon matsituationen som rörig. Det är 
svårt att hitta en plats att sitta på och hon överväldigas av musik som spelas på en central plats i skolan 

                                                        
1 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning  
2 https://www.autism.se/sarskola%E2%80%93_for_vem  
3https://www.orebro.se/pedagogorebro/gymnasieskolagysarskola/attvaraenautistiskelev.5.71003a4d1528

ca6d06a2683.html?fbclid=IwAR0p77E642w97WTBBeROZM31ic1tPFUN-
QjSUnIaUIVTikKTRXDJkSF_WQc#or-id-thx  
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där hon måste passera. Cassandra berättar också hur hon mår dåligt när hon tvingas jobba i grupp och 
prata inför hela gruppen. Det sociala umgänget är svårt och hon har mått så dåligt när hon ska göra 
muntliga redovisningar att hon blivit tvungen att stanna hemma. Detta måste dock göras eftersom det 
står i kunskapskraven. Hon menar att skolan blir en mardröm som hon och andra med liknande 
problematik måste ta sig igenom trots att hon anser att mycket skulle gå att göra bättre med enkla 
medel. 

  Lite ansträngning är allt vi ber om. Ett litet försök att förstå oss. Något så litet för er, som att informera om 
  dagen innan om klassrumsbyten, kan betyda en dramatisk skillnad för oss autistiska elever (Pedagog   
  Örebro (2015).  

Skolan är ett alltid aktuellt ämne inom politiken och i media lyfts olika åsikter. I skriften 
Specialpedagogik (Lärarförbundet, 2018) kan vi läsa om olika tankar kring särlösningar för elever. 
Lars Björklund (Liberalerna) anser att elever som inkluderas får för dåligt stöd i skolan och föreslår 
därför att det ska inrättas fler särskilda undervisningsgrupper och specialskolor. Johanna Jaara Åstrand 
(Lärarförbundet) anser istället att det är viktigt att göra särskilda anpassningar inom ordinarie 
undervisning innan större insatser sätts in. Hon anser vidare att lärarna inte har tillräckligt stöd för 
detta men att lösningen inte är att lyfta ut elever. Dock uttrycker Jaara Åstrand att det kan vara rätt för 
vissa elever men att det är viktigt att göra pedagogiska bedömningar innan ett sådant beslut fattas. Åsa 
Fahlén (Lärarnas Riksförbund) är däremot positiv till Björklunds förslag och anser att det redan finns 
lagstöd för särskilda undervisningsgrupper men att denna möjlighet utnyttjas i alldeles för lite grad. 
Fahlén anser vidare att inkluderingstankarna kombinerat med den snäva ekonomi som råder samverkar 
på ett negativt sätt. Hon menar att allt för många rektorer lyfter inkluderingen samtidigt som man gör 
en begränsad tolkning som innebär att alla elever ska vistas på samma plats.  

Var tredje elev med autism har en anpassad studiegång och lika stor andel går i särskild 
undervisningsgrupp. Nästan hälften av eleverna med autism på låg- och mellanstadiet har en 
resurspedagog. I motsvarande elevgrupp i grundsärskolan förekommer detta stöd i lägre utsträckning. 
Grundsärskoleeleverna trivs bättre i skolan och har även betydligt högre skolnärvaro. 
Skolinspektionen riktar kritik mot skolor som väntar länge på insättning av särskild 
undervisningsgrupp för elever som med fördel skulle utvecklas i den undervisningsformen. Skolorna 
åsidosätter då ett av sina uppdrag, nämligen att uppväga skillnaderna i elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen (Jensen, 2017).    

I särskolan möts elever med olika behov och förutsättningar. Szőnyi (2005) belyser i sin avhandling 
Särskolan som möjlighet och begränsning - elevperspektiv på delaktighet och utanförskap elevers 
olika erfarenheter kring att vara elev i särskolan.  

Olikheter mellan den egna särskoleklassen och grundskolan uppmärksammades av vissa elever men 
inte av dem som berättade om särskolan som en förgivettagen delaktighetsskola (Szőnyi, 2005, s.109). 

Enligt Szőnyi (2005) har vi en tendens att fokusera på olikheter mellan de olika skolformerna men för 
vissa av eleverna som var placerade i grundsärskolan verkade det vara en klass bland andra på skolan. 

På samma sätt som andra elever hade de ett klassrum, en lärare, lektioner som varvades med raster och  
  annat som utgjorde viktiga markörer för vad som är en skola och en skolklass (Szőnyi, 2005, s.109). 

Szőnyi (2005) menar vidare att det verkar finnas en motsättning mellan gemenskapsmålet och 
kunskapsmålet som präglar skolan. Om kunskapsmålet ska uppnås differentieras eleverna vilket 
innebär att det blir en delaktighetskränkning. Enligt Szőnyi (2005) är särskolan som skolform ett 
uttryck för en differentieringstendens.  
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Syfte 
Vårt syfte är att utifrån litteratur och några verksamma lärares uppfattningar ge en bred bild av 
förutsättningar och behov i samband med inkludering. Vidare är vårt syfte också att utifrån elevens 
förutsättningar utreda vilken form av inkludering som gynnar lärandet för elever med 
utvecklingsstörning i kombination med ADHD och/eller autism.  

Frågeställningar 
 

● Hur beskrivs inkludering i aktuell forskning/litteratur och vilka faktorer anses viktiga för ett 
lyckat inkluderingsarbete? 
 

● Vilka anpassningar behövs enligt aktuell forskning/litteratur för att elever med 
utvecklingsstörning, ADHD och/eller autism ska kunna delta i inkluderande sammanhang där 
lärande sker? 
 

● Hur ser några lärare som är verksamma i särskolan på inkludering och anpassningar för elever 
med utvecklingsstörning, ADHD och/eller autism? 
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Bakgrund 
Sedan 1960-talet har rörelser som strävar efter att avskaffa alla typer av särlösningar inom skolan vuxit 
sig starkare och starkare (Nilholm & Göransson, 2016). Szőnyi (2005) menar att det som startade på 
1960-talet kan ses som ett trendbrott där individer med funktionsnedsättningar gavs rätt till viss 
delaktighet i samhället. Detta synsätt fick brett genomslag på 1980-talet och ledde till att 
funktionshindrades delaktighet sattes mer i fokus. Kritik som enligt Nilholm och Göransson (2016) 
dock har lyfts mot integreringsdiskussionen är att fokus har legat för mycket på var eleverna rumsligt 
har placerats. En djupare kritik av integreringsbegreppet bygger på en uppdelning mellan normalitet 
och avvikelse, “vi” och “dom”, och att det utifrån det i slutänden är den som definieras som avvikande 
som ska anpassas till en miljö som inte från början utgår från elevers olikheter. 

  Om man såg integreringsdiskussionen som att någon knackade på dörren och ville komma in, ville flera att 
  diskussionen i stället skulle handla om något helt annat: Hur ska vi kunna bygga ett hus där alla har en  
  självklar plats? (Nilholm och Göransson, s.26, 2016). 

Salamanca deklarationen togs fram och fastställdes i Salamanca, Spanien 1994. Deklarationen grundar 
sig i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. I deklarationen uppmanas alla deltagande 
regeringar att prioritera förbättringar av utbildningssystemen i en riktning åt ett skolväsende där 
utbildning av alla barn möjliggörs oavsett svårigheter eller individuella skillnader. Syftet med att det 
allmänna undervisningssystemet bör omfatta även barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är att på 
ett så effektivt sätt som möjligt bekämpa diskriminering, skapa ett för alla välkomnade samhälle och 
ge flertalet barn en funktionsduglig utbildning. Principen som är vägledande och ligger till grund för 
detta utbildningssystem innebär att plats på skolorna ska ges till: 

alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra 
förutsättningar. Den skall omfatta handikappade såväl som andra barn, gatubarn och barnarbetare, barn 
från språkliga, etniska eller kulturella minoriteter samt barn från andra eftersatta eller marginaliserade 
områden eller befolkningsgrupper (Svenska Unescorådets skriftserie, 2006, s. 16). 

Detta skapar stora utmaningar för skolsystemen, och skolorna behöver finna vägar för att ge 
undervisning till alla elever. Dock anses döva och dövblinda människor ha så speciella 
kommunikationsbehov, att det skulle kunna vara fördelaktigare för dessa elever att undervisas i 
specialskolor eller specialklasser inom vanliga skolväsendet (Svenska Unescorådets skriftserie, 2006). 

Nilholm och Göransson (2016) definierar fyra olika typer av uppdrag utifrån skollagen från 2010. Det 
första är ett kunskapsuppdrag, och det andra handlar om fostran till kunskap om demokrati. Det tredje 
är att alla elever har rätt att lära och att utvecklas. Detta ska göras genom att man uppmärksammar 
skillnader och utifrån det kompensera för dessa. Det fjärde uppdraget innebär att eleven ska få 
möjlighet att utveckla sina personliga egenskaper. Enligt Nilholm och Göransson (2016) är det 
problematiskt när det är oklart vilken pedagogisk filosofi som ska ligga till grund för skolan. De menar 
att det är viktigt att diskutera hur målen för en inkluderande utbildning sammanfaller, eller inte, med 
det som är framskrivet i skolans styrdokument. Armstrong et al. (2011) menar att det finns en 
spänning mellan ett skolsystem som uppfyller målet med fullständig integration och bristande 
kunskapsinhämtning. Då skolinspektionen granskade särskilda undervisningsgrupper bedömdes det att 
skolsituationen för eleverna förbättrades vid enskild undervisning samt då eleverna fick förstärkt stöd i 
särskild undervisningsgrupp. Detta gällde samtliga granskade verksamheter (Skolinspektionen, 2014 i 
Jensen, 2017). Armstrong et al. (2011) framhåller vidare att inkludering är mer kostnadseffektivt än 
specialskolor. 
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Begrepp  
Då olika definitioner av inkludering finns presenterat i resultatdelen kommer vi inte att förklara det 
begreppet närmare här. Vi vill dock påpeka att integrering/integration och inkludering enligt vår 
tolkning används synonymt i de källor vi tagit del av. I detta arbete använder vi därför det begrepp 
som författaren av källan använt. Andra centrala begrepp i denna studie är utvecklingsstörning, ADHD 
och autism. För att ge bakgrund till de anpassningar som kan krävas för elever med dessa diagnoser 
har vi valt att förklara dem lite mer ingående här. Vi använder även begreppet NPF då resultat vi 
presenterar har en mer övergripande karaktär.  

Hjärnan vi föds med utvecklas i samspel med omgivningen under vår uppväxt. Den ger oss 
individuella förutsättningar att hantera omvärlden. Svaga och starka sidor framträder som utmärkande 
egenskaper, vilket omgivningen ibland ser som fel och brister. Hos en del individer kan de svaga 
sidorna ibland vara så uttalade att de blir en funktionsnedsättning (Beckman & Ingvar, 2004). 
Diagnoser ska inte ses som sanningar utan som arbetshypoteser och speciellt då det gäller barn och 
unga. Det är inte personen som diagnostiseras utan beteendet och funktionen (Lorenz, 2018). 
Genetiken har stor betydelse för dessa tillstånd, som har en neurobiologisk grund. Dock spelar 
omgivningsfaktorer, socialt stöd och pedagogiska förhållningssätt stor roll för den totala 
funktionsbilden. En förståelse för situationen som barnet befinner sig i krävs utöver biologiska 
förklaringar för att kunna tolka olika symptom på rätt sätt (Fernell & Lagerkvist, 2012).  

Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning kan bero på genetiska avvikelser, ärftliga faktorer, sjukdomar eller skador i 
samband med förlossningen eller under fostertiden. Utvecklingsstörning innebär att de kognitiva 
funktionerna som abstrakt tänkande och att minnas är nedsatta (Socialstyrelsen4). Även 
språkutvecklingen brukar vara påverkad (SPSM5). 

Vid utredning bedöms den kognitiva, psykiska och sociala förmågan vilket kompletteras med en 
medicinsk utredning (Svensson Höstfält & Söderman, 2012). Termen och diagnosen intellektuell 
funktionsnedsättning innebär ett IQ under ca 70 och samtidigt stora adaptiva svårigheter (Gillberg, 
2018). Personens adaptiva förmåga visar hur personen i förhållande till omgivningens krav och 
förväntningar, kan använda och anpassa sina kognitiva, praktiska och sociala förmågor (Svensson 
Höstfält & Söderman, 2012). Det är ett så kallat mått på hur individen fungerar i vardagen (Fernell, 
2012). 

Individer med intellektuell funktionsnedsättning behöver längre tid på sig än normalutvecklade barn, 
för att förstå och lära sig olika saker (SPSM). Att utvecklingen går långsammare än normalt, är 
gemensamt för alla personer med utvecklingsstörning samt att abstrakt tänkande inte fördjupas 
(Svensson Höstfält & Söderman, 2012).  

Funktionsnedsättningen kan inverka på rums- och tidsuppfattningen vilket kan leda till, att hitta till 
olika platser och förstå tidsangivelser som dagar och timmar försvåras. Kvantitet- och 
kvalitetsuppfattningen kan påverkas och göra hantering av mängder, mäta i siffror, samt göra sortering 
av olika slag besvärligt (Socialstyrelsen). Beroende på vid vilken nivå under uppväxten den kognitiva 
utvecklingen har avvikit från det normala och saktat in, ter sig funktionsnedsättningen olika och 
nedsättningen beskrivs som lindrig, måttlig och grav (ibid.).  

Hos en person med grav intellektuell funktionsnedsättning är verklighetsuppfattningen intuitivt, 
konkret och egocentriskt. Den kognitiva förmågan är jämförelsebar med en normal kognitiva 
utveckling hos barn upp till ungefär 2 år. Världen utgörs av det som kan upplevas av sinnena på 
                                                        
4 http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/intellektuell-

funktionsnedsattning/Sidor/default.aspx 
5 https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/utvecklingsstorning/ 
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platsen hen just befinner sig på. Livet upplevs i nuet och skeenden utgår från den egna kroppen och 
upplevs som resultat av egen aktivitet. Hen har svårt med de exekutiva funktionerna, vilket innebär att 
personen inte kan göra sig inre bilder, planera eller förstå tid (Socialstyrelsen6). Personer med grav 
utvecklingsstörning kan inte tala och förstår inte talat språk så bra, utan kommunicerar ofta med gester 
och kroppsspråk. Personen kan lära sig att koppla samman vissa situationer och handlingar med ord 
(ibid.). 

Vid måttlig utvecklingsstörning motsvaras tankeförmågan av den kognitiva förmågan hos barn i 2-7 
års ålder. Förståelse för sammanhang kan endast relateras till självupplevda erfarenheter, vilket också 
behövs som grund för tänkandet, som även vid måttlig utvecklingsstörning är egocentriskt. Till 
exempel är uppfattning om kvalitet, tid, rum samt orsak och verkan kopplade till den upplevda 
erfarenheten inom områdena. Att hantera oväntade, nya situationer som kräver problemlösning blir 
ofta besvärligt på grund av generaliseringssvårigheter (Svensson Höstfält & Söderman, 2012). 
Personerna kan ofta kommunicera genom tal och förstår i stor utsträckning talat språk. Kanske kan 
personer med måttlig utvecklingsstörning lära sig att skriva sitt eget namn och läsa enklare enstaka ord 
(Socialstyrelsen). 

De kognitiva funktionerna hos personer med lindrig utvecklingsstörning kan jämföras med 
normalutvecklade barn mellan 6-12 år. De här individerna utgör den största gruppen av personer med 
utvecklingsstörning. Många har svårigheter med tid, pengar och planering av olika aktiviteter på grund 
av att den exekutiva förmågan är påverkad av funktionsnedsättningen (Svensson Höstfält & 
Söderman, 2012). Individerna kan föreställa sig sådant som inte är självupplevt och lära sig räkna, läsa 
och skriva (Socialstyrelsen). Personerna behöver dock stöd och hjälp i olika former som t.ex. vid 
abstrakta beräkningar, analyser och när det gäller att utifrån resultat fatta beslut. 
Verklighetsuppfattningen kan behöva mer tid att processas och konkret uppbackning i jämförelse med 
personer utan utvecklingsstörning. Personer med lindrig utvecklingsstörning har ofta en förmåga att 
avläsa andras attityder och kroppsspråk, tolka och analysera samt reflektera över tankar och känslor, 
vilket medför att förmågan finns till reflektion över sin egen person (Svensson Höstfält & Söderman, 
2012).  

ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder  

Enligt Iglesias-Sarmiento, Deano, Alfonso och Conde (2017) har barn med ADHD karaktäristiska 
kognitiva profiler och enligt Farrell (2017) har avvikelser i frontalloben hos vissa barn med ADHD 
kunnat påvisas. Detta är den del av hjärnan som styr de exekutiva funktionerna. Fernell & Lagerkvist 
(2012) påtalar även att omfattande forskning visar att genetiska faktorer förklarar uppkomst av 
ADHD. Många gånger har någon nära släkting eller förälder liknande symptom. 

Diagnosen ADHD kännetecknas av ett tillstånd där individen har stora och varaktiga problem med 
uppmärksamhet och/eller impulsivitet och överaktivitet. Alla har dock inte problem med impulsivitet 
och överaktivitet även om det är ett av kärnsymtomen vid ADHD (Socialstyrelsen7). Att många av 
symptomen finns under lång tid, och att barnet utifrån ålder, kön och utvecklingsnivå avviker från vad 
man kan förvänta sig krävs för att diagnosen ADHD ska kunna ställas (Beckman & Fernell, 2004). 
Likaså krävs att symptomen ska inverka på barnets sätt att fungera i minst två miljöer som till exempel 
i skolan och hemmet (Fernell & Lagerkvist, 2012). ADHD åtföljs nästan alltid av andra svårigheter, 
som till exempel att tolka sinnesintryck (perception) och/eller att kontrollera sin motorik (Beckman & 
Fernell, 2004). 

  

                                                        
6 http://www.kunskapsguiden.se/funktionshinder/Teman/intellektuell-

funktionsnedsattning/Sidor/default.aspx 
7 http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/adhd2014/Sidor/default.aspx 
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Hos den som har ADHD är vissa neuropsykologiska eller kognitiva funktioner nedsatta (Beckman & 
Fernell, 2004). De kognitiva svårigheterna består av svårigheter med de exekutiva funktionerna, vilka 
innefattar planering, flexibilitet, känslan för tid och arbetsminnet (Fernell & Lagerkvist, 2012). Brister 
i arbetsminnet skapar t.ex. svårigheter med att uppfatta instruktioner i flera led då man ofta har 
arbetsamt med att hålla kvar och bearbeta information och intryck (Beckman & Fernell, 2004). En 
bristande förmåga att hindra impuls till omedelbar handling menar en del forskare är kärnan till 
ADHD-problematiken. Det gör i sin tur att individer med ADHD har svårt att anpassa sig till 
samhällets normer, då individens resonerande om vad som är gynnsamt eller lämpligt inte existerar. 
Hen har inte tid att jämföra eller reflektera över handlingsmöjligheter utan handlar impulsivt i stunden 
och lär sig endast långsamt genom egna erfarenheter (ibid.).  

Det är vanligt att barn med ADHD också har andra psykiatriska problem till exempel utagerande 
beteendeproblem som trotssyndrom (ODD - Oppositional Defiant Disorder) och uppförandestörning 
(CD - Conduct Disorder). Ängslighet, ångest, nedstämdhet och depression är också vanligt 
förekommande i kombination med ADHD, liksom att Tvångssyndrom och tics är exempel på andra 
vanliga tilläggsproblem. Barn med Tourettes syndrom, som är en svårare grad av tics, har nästan alltid 
ADHD. Vidare finns det en stor överlappning mellan ADHD och Autismspektrumtillstånd (AST) 
(Socialstyrelsen8).  

En övervägande del av information som ständigt pockar på från den egna kroppen och de egna 
tankarna samt från omvärlden måste sorteras bort, vilket normalt huvudsakligen sker omedvetet. 
Information från den egna kroppen upptar hälften av hjärnans informationshantering. Man blir 
ideligen störd av sig själv, om man inte klarar att prioritera i den informationen. Svårighet med 
filtrering av information innefattar flera symptom som leder till diagnosen ADHD (Ingvar, 2004).  

Autism  
Det grekiska ordet autos betyder själv, vilket ordet autism utmynnar från (Lorenz, 2018). Autism är en 
utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning vilken inverkar på sättet som hjärnan hanterar 
information (11779). Personer med autism använder sig av ett annat sätt att tänka på, jämfört med de 
flesta andra. Det skapar svårigheter för andra att förstå personer med autism och hur hen reagerar och 
agerar, men det leder också till svårigheter för personen själv att förstå andra (Carlsson Kendall, 
2015). Hjärnans organisation och utveckling skiljer sig från hur det vanligtvis sker. Forskare tror att 
hjärnan tar in information, lagrar den samt bearbetar på ett avvikande sätt. Byggplanen som hjärnan 
följer är annorlunda. Trots att autism kan yttra sig på olika sätt, är kliniskt verksamma och forskare 
ändå överens om att det i grunden rör sig om samma utvecklingsrelaterade funktionsavvikelse 
(Lorenz, 2018). Det är väldigt olika hur stor funktionsnedsättningen blir och det hör till vanligheten att 
personer med autism även har en utvecklingsstörning (1177). Orsaksfaktorer före födsel dominerar, 
och framför allt genetiska. Kromosomförändringar som kan bidra till autism kartläggs genom 
omfattande forskning och utvecklingen av dessa förändringar i nervcellernas koppling är av betydelse 
(Fernell & Lagerkvist, 2012).   

Ouppmärksamhet, annorlunda motorik, betydande krav på ritualer, tvångsmässigt upprepande av 
handlingar (huvuddunkningar eller handviftningar), förändringsmotstånd, utbrott utlösta av motgång, 
språkstörning, brist på känsla för stora faror, instabilt humör, impulsivitet/hyperaktivitet, 
sömnstörningar och avvikande perception kan vara symptomen på autism (Gillberg, 2018). En 
medicinsk utredning och bedömning behöver barn med autismspektrumtillstånd. Brister som är 
varaktiga gällande förmågan till social kommunikation och social interaktion samt begränsade 
repetitiva mönster i aktiviteter, beteende och intressen är diagnosens huvudkriterier (Lorenz, 2018). 

                                                        
8 http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/adhd2014/Sidor/default.aspx 
9 https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/ 
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För att få en diagnos krävs att barnet har svårigheter inom ovan nämnda kriterier. Även att autism kan 
upptäckas senare, är det dock vanligt att vården diagnostiserar före tre års ålder (117710).  

Detta innebär att barn med autism ofta har problem att samspela med jämnåriga, och har brister i 
kroppsspråk och ögonkontakt samt gällande den emotionella och sociala ömsesidigheten (Fernell & 
Lagerkvist, 2012). Vissa forskningsresultat påvisar att individer med autism har svårigheter att förstå 
meningsfullheten med social kontakt (Gillberg, 1999). Talutvecklingen är ofta försenad, ibland saknas 
tal helt och svårigheterna är stora gällande upprätthållandet av ömsesidig dialog med någon annan 
(Fernell & Lagerkvist, 2012). Parallellt med förseningen löper en störning i språkförståelsen, vilken 
kan variera från knappt märkbar avvikelse till nästan total oförmåga att tolka språk (Gillberg, 1999). 
Utvecklingen av förmågan till låtsaslek brister och uttryck som inte ska tolkas ordagrant kan vara svårt 
att förstå. Avvikelser och fixeringar i beteende som beroende av ritualer och rutiner förekommer 
(Fernell & Lagerkvist, 2012).  

Det finns några problemområden som i olika utsträckning är gemensamma för alla personer med 
autism. De områdena är exekutiva funktioner, central koherens och mentalisering. Det senare 
begreppet handlar om att förstå hur andra människor känner och tänker samt att kommunikation 
mellan människor sker både genom ickeverbala signaler och verbala. När det gäller de exekutiva 
funktionerna är de vanligaste svårigheterna att hantera övergångar och förändringar. Central koherens 
handlar om förmågan att förstå sammanhang, vilket många personer med autism också har svårt med. 
De har svårt att uppfatta helheten då de ofta är detaljfokuserade (Carlsson Kendahl, 2015).   

                                                        
10 https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Autism/ 
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Teoretisk utgångspunkt 
Då symbolisk interaktionism är ett perspektiv, en utgångspunkt, som lämpar sig väl vid analys av den 
sociala verkligheten har vi valt detta som utgångspunkt vid analys av detta arbete. Denna teori 
innehåller en rad grundläggande föreställningar om världen som kan hjälpa oss förstå den sociala 
verkligheten omkring oss (Trost & Levin, 2004). Då denna studie handlar om inkludering och 
förutsättningar för detta anser vi att förståelse av den sociala verkligheten är högst relevant. 

Social interaktion 
Social interaktion är ett av de viktigaste begreppen inom symbolisk interaktionism. Interaktion handlar 
om samtal, men inte bara verbalt utan även med kroppsspråk, mimik och handrörelser. Människor 
ägnar sig ständigt åt interaktion. Även när individen väljer att inte göra något trots att hen inser att 
detta förväntas, är det interaktion. Tänkande är interaktion med sig själv och detta sker utifrån ord och 
symboler som har betydelse för individen. Känslor är aktiviteter som utgår från ett tänkande. Det går 
inte att känna utan att tänka att man gör det (Trost & Levin, 2004). 

Språkets roll är dess förmåga att gå utöver den konkreta situationen och kan på så sätt ge tillgång till 
en mångfald av perspektiv, och lägger på där med grunden för att inta andras perspektiv. Den 
mänskliga erfarenheten är öppen eftersom det alltid kan dyka upp nya och oväntade erfarenheter. 
Utifrån det kan man i princip aldrig fullt ut förutse utfallet av den sociala handlingen (Vaage, 2001). 

Social ordning 
Den sociala ordningen är en process som pågår hela tiden och handlar om att alla är delar av samhället. 
Utifrån det finns det möjlighet att samarbeta och leva mer eller mindre med varandra. Samhället skulle 
inte fungera utan någon slags social ordning eftersom det innefattar individers tankar och 
föreställningar om hur man ska bete sig. Detta innebär inte att man har samma föreställningsvärldar, 
utan att de sammanfaller på vissa grundläggande punkter. Som till exempel att man inte mördar 
varandra hur som helst. Den sociala ordningen rubbas om individen inte följer de interaktionsregler 
som finns. Dessa sociala regler är av olika slag. Några är beskrivande, andra är förväntningar på ett 
visst beteende, medan ytterligare andra kräver ett visst beteende. En del sociala regler gäller alla - 
symmetriska, och en annan del gäller bara för vissa grupper - asymmetriska.  Många av dessa regler 
begränsar vårt beteende och handlar om hur man får, ska och bör bete sig. Den sociala ordningen är en 
normstyrd process (Trost & Levin, 2004).  

Utifrån symbolisk interaktionism är individen inte social vid födseln utan blir mer och mer social 
vartefter hen utvecklas. Under barnets första levnadstid finns det personer kring barnet som är extra 
betydelsefulla, signifikanta andra. Detta är personer som enligt symbolisk interaktionism finns i 
barnets närhet, till exempel mamma och pappa. Dessa signifikanta andra finns inte bara när barnet är 
litet utan är ett varierande antal personer som har betydelse för individen genom livet. En 
referensgrupp består av en grupp människor som har betydelse för individen. Dessa kan vara verkliga 
eller tänkta. Signifikanta andra kan ha olika tankar om vad som är rimligt/orimligt eller rätt/fel. När 
dessa situationer uppstår skapas det ofta konflikt vilken kan lösas på olika sätt, men grunden är att 
individen måste omdefiniera situationen (ibid.). 

Enligt symbolisk interaktionism sker normalt barnets utveckling i tre steg. Vid det första steget, 
förberedelsestadiet, sker interaktionen mellan den vuxne och barnet med kroppsspråk då barnet inte 
har tillgång till några andra symboler än kroppsspråk och joller. Vid steg två, lekstadiet, börjar barnet 
tala och lär sig att se världen ur andras perspektiv, eller i alla fall inser att det finns andra perspektiv än 
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det egna. Det tredje stadiet, spelstadiet, innebär att barnet börjar inse att det finns regler för den sociala 
ordningen. Under detta stadie byggs det generaliserande andre upp mer och mer, vilket innebär att 
individen uppfattar åsikter, normer och förväntningar i det organiserade samhället eller gruppen (Trost 
& Levin, 2004). 

Signifikanta symboler 
Med hjälp av symboler och språk görs lärandet meningsskapande inom olika grupper. Lärandet kan 
inte ses som något som kan lokaliseras till den enskildes medvetande utan som processer där de olika 
deltagarnas reaktioner bildar utgångspunkt (Vaage, 2003). 

Gester och kommunikation är nyckelbegrepp i frågan om att ta andras perspektiv. Gester kan delas 
upp i två grupper; pantomimiska och vokala gester. De pantomimiska innefattar kroppsliga uttryck 
som rörelser, kroppshållning och mimik, medan de vokala innefattar allt från skrik, enstaka ord till 
avancerat språk. Till stor del understödjer de båda definitionerna av gester varandra. Enligt symbolisk 
interaktionism är nyckeln till språket att definitionen av gester, tecken eller symboler är samma som 
för andra människor. Med samma menas funktionellt lika, en gemensam förståelse och 
erfarenhetsvärld. Det är först då man kan prata om signifikanta symboler vilka ger en möjlighet att 
skapa, förmedla och omvandla mening tillsammans med andra i kommunikation (ibid.). 

Inom symbolisk interaktionism poängteras att det talade språket inte är en förutsättning för utveckling 
av självet, utan det räcker med gester som signifikanta symboler, till exempel teckenspråk. Gester och 
perspektivtagande har betydelse för lärprocesser och kan delas upp i tre olika nivåer; antecipatoriska, 
appropriativa och reflexiva funktioner. Den antecipatoriska funktionen handlar om förmågan att 
handla utifrån andras förväntningar och bidrar gradvis till individens förmåga att reglera sina egna 
handlingar. Appropriativa funktionen handlar om att kunna tillägna sig aspekter av andras handlingar 
och integrera dem i sina egna handlingsmönster.  Den reflexiva funktionen kan knytas till förmågan att 
förstå den sociala innebörden av sitt eget och andras handlande och att låta denna reflektion få 
konsekvenser för den fortsatta sociala handlingen (ibid.). 

Lärande 
Lärandet ska förstås som en ackumulering av kunskap, som kvalitativa språng mot bakgrund av en 
rekonstruktion av erfarenheter. Lärandet är relationellt och sker i relation till andra människor och 
föremål och sker under hela livet. Läroprocesserna utvecklas genom att individen utvecklar sin 
kompetens att se ur andras perspektiv. Genom läroprocessernas komplexitet byggs individens 
reflektionsförmåga upp (Vaage, 2003). 

Utifrån symbolisk interaktionism sker barnets första lärande genom informellt lärande utan tydligt 
mål. Små barn har ett överskott av energi och de styrs av impulser och instinkter i sitt sökande, de 
undersöker och experimenterar genom leken. Det spontana och informella lärandet som sker genom 
leken innehåller delar som kan utnyttjas i den mer formella undervisningen. Lek som 
undervisningsprincip innebär att arrangera miljön så att den fångar barnets intresse och stödjer hen i 
den livsfas där hen befinner sig. Sinnet behöver näring och detta måste ske på ett sätt som väcker 
barnets aptit. Enligt symbolisk interaktionism har leken en positiv roll i frågan om att skapa egna 
uttrycksformer, forma intellektet, invigas i sociala kommunikations- och meningsgemenskaper, och 
utveckla förmågan att ta andras perspektiv (ibid.). 

Definition av situationen 
Om människorna definierar eller varseblir situationen som verklig, så är den också verklig i sina 
konsekvenser (Trost & Levin, 2004, s, 12). 
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Detta innebär att om situationen uppfattas på ett sätt så styr det också handlandet. Dock handlar det om 
pågående processer vilket innebär att situationen hela tiden omdefinieras och att individen har 
möjlighet att ändra uppfattning och därmed även sitt beteende (Trost & Levin, 2004). 

Den sociala verkligheten är subjektiv och kan därmed uppfattas på många olika sätt. Situationen man 
befinner sig i är inte bara de individer man interagerar med utan hela det sammanhang som omger oss. 
Det innefattar till exempel vår sinnesstämning, temperatur, var man befinner sig lokalmässigt och 
vilket gruppsammanhang man deltar i. En utgångspunkt skulle kunna vara att allt man uppfattar är 
subjektivt, men det finns delar av vår verklighet som individer är överens om och de får då en objektiv 
karaktär. Det finns en kollektiv enighet om innebörden i vissa begrepp samtidigt som definitionen kan 
se mycket olika ut vid beskrivning. Ett exempel på detta är ”familj”.  Vid kommunikation med andra 
människor tar man andras roller vilket innebär att man föreställer sig hur den andra personen känner, 
tänker och definierar sin situation. Detta är också grunden till empati då det utifrån symbolisk 
interaktionism innebär en process där man tar in hur den andre känner och tänker. Utifrån det placerar 
man sig själv i den andres verklighet (ibid.). 

Aktivitet 
Vi är hela tiden aktiva och inom symbolisk interaktionism ligger fokus på våra beteenden som sociala 
individer. När vi är aktiva är vi del av en process och inom detta perspektiv förutsätts föränderlighet. 
Om vi strävar efter att kunna förutsäga vad som är nästa steg i denna process räcker det inte att grunda 
detta på närvaro eller frånvaro av nödvändiga eller tillräckliga förhållanden. För att skapa möjligheter 
för att kunna förutse nästa steg i processen måste man vara observant på vad som sker i varje steg. 
Genom att observera och analysera vad som sker, och framför allt vilka förändringar i processen som 
uppkommer, har man störst möjlighet att förutse vad som kommer att vara nästa skeende i processen. 
För detta krävs ett cirkulärt tänkande. Om vi vill veta något om en individs känslor, åsikter eller 
erfarenheter ska vi studera vad hen gör eller säger, eller vad hen inte gör eller inte säger. Mänskligt 
beteende handlar dock inte om direkt respons på andras handlingar utan hänger ihop med hur 
individen uppfattar och tolkar andras avsikter eller intentioner (Trost & Levin, 2004).   

En individs beteende är en produkt av hela hennes historia, alla upplevelser, både sociala och 
individuella. Symbolisk interaktionism utgår från att människan inte glömmer något utan att allt finns 
integrerat i den ständigt pågående modifikationsprocessen. Det som individen har lagrat tas fram när 
det blir relevant i individens föreställningsvärld (ibid.).  
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Metod 

Denna studie har en induktiv forskningsansats då vi utifrån olika perspektiv har valt att belysa våra 
frågeställningar. Den induktiva ansatsen kännetecknas av att forskaren genom insamling av data söker 
en slutsats (Fejes & Thornberg, 2015). De datainsamlingsmetoder vi använt oss av är litteraturstudie 
och fokusgruppintervju. Detta är en kvalitativ studie och vårt syfte var att ge en bred bild av 
inkludering och förutsättningar för detta, och i synnerhet för elever med utvecklingsstörning i 
kombination med ADHD och/eller autism. För att ge förståelse för dessa elevers svårigheter har vi 
gjort en genomgång av begreppen utvecklingsstörning, ADHD och autism under bakgrunden. 

Vi startade studien med litteratursökning inom det valda kunskapsfältet, inkludering av elever med 
utvecklingsstörning och NPF. Ganska snabbt upptäckte vi att det var svårt att hitta forskning/litteratur 
som omfattade elever med både utvecklingsstörning och NPF. Detta gjorde att vi valde att studera 
forskning/litteratur som rörde NPF och inkludering, utvecklingsstörning och inkludering, och 
inkludering för att på så sätt få en bild av hur den pedagogiska situationen kring dessa elever kan ser 
ut. Då det fanns en stor mängd forskning gjord på NPF som område valde vi att fokusera specifikt på 
ADHD och autism i relation till förutsättningar och anpassningar vid inkludering av dessa elever. 
Vidare har vi även tagit del av forskning kring lärares uppfattningar om behov av stöd vid 
undervisning av elever med särskilda behov. För att få elevperspektivet på anpassningar vid 
inkludering innefattar resultatet även fem berättelse tagna ur pedagogiska tidskrifter och biografier. 
Dessa utgör skildringar av hur vardagen kan se ut för individer med utvecklingsstörning, ADHD 
och/eller autism och vad som med fördel kan behöva beaktas utifrån det. Dessa är i vissa fall berättade 
av eleverna själv, i andra av personer i dess närhet som pedagoger eller föräldrar. Vårt mål med denna 
studie är att ge en så bred bild som möjligt av de anpassningar som behövs vid inkludering av elever 
med kombinationen utvecklingsstörning och ADHD/autism. 

Vid en litteraturstudie finns inga regler för hur många studier som ska inkluderas men det optimala 
vore förstås all relevant forskning inom området, vilket inte alltid är möjligt av praktiska eller 
ekonomiska skäl (Eriksson Barajas; Forsberg & Wengström, 2013). Då denna studie är begränsad till 
sitt omfång och vi endast har en kortare tid på oss att genomföra den är det av praktiska skäl givetvis 
inte möjligt för oss att inkludera all relevant forskning. Urvalen av vetenskapliga artiklar och böcker är 
gjorda med sökord som ADHD, autism, learning disabilities, teacher, pupils, elementary school, 
executive function, inclusive settings, participate och inclusion i olika kombinationer. Vi har vidare 
fokuserat på forskning/litteratur gjord under senare år men valt att ta med några äldre källor som vi 
funnit relevanta för vår studie. Utifrån det urval vi fick har vi sedan bedömt relevans för vår studie 
utifrån syftet.  

Vi genomförde även en fokusgruppintervju av lärare verksamma inom grundsärskolan för att illustrera 
hur lärares uppfattningar kring inkludering skiljer sig alternativt överensstämmer på en skola. Enligt 
Bryman (2002) är det vanligt att deltagare vid en fokusgruppintervju behöver uppfylla vissa kriterier. 
Vi har avgränsat vårt urval till undervisande lärare eftersom vår tro var att den yrkesgruppen skulle 
kunna ge oss mest relevanta data då våra frågeställningar har stark anknytning till pedagogik.   

Fokusgruppintervju som metod karaktäriseras av att målet är att få fram en rik samling av synpunkter 
på det som är fokus vid intervjun. Den kollektiva interaktionen vid denna typ av intervju kan 
frambringa spontana expressiva och emotionella tankar kring temat. Målet är inte att hitta rätt eller fel 
svar utan istället att finna olika uppfattningar kring den aktuella frågan (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Enligt Bryman (2002) är en forskare som använder sig av fokusgruppsintervjuer också intresserad av 
hur individer reagerar på varandras åsikter. Det är en av huvudanledningarna till att använda sig av 
denna datainsamlingsmetod då man har möjlighet att studera hur mening skapas kollektivt under 
intervjun (ibid.). Vår tanke var att denna intervjustil skulle kunna ge oss djupare data kring vårt ämne 
än enskilda intervjuer då andras tankar kan väcka reflektion hos deltagarna. 
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Vi skickade via mail ut förfrågan om att medverka till elva lärare verksamma vid samma skola. 
Svarsfrekvensen var mycket låg varför vi skickade ut ytterligare en förfrågan som påminnelse tre 
dagar senare. Detta resulterade i att vi fick sex informanter som valde att medverka. Utifrån detta var 
vår tanke att dela upp deltagarna i två fokusgrupper med tre deltagare i varje då vi ansåg att det skulle 
ge större utrymme för alla att lyfta sina tankar. Tyvärr föll en deltagare bort på grund av sjukdom och 
eftersom vi då ansåg att gruppdynamiken skulle bli för liten i en grupp med endast två deltagare valde 
vi att samla alla fem deltagarna till en fokusgrupp. Risken med att använda sig av endast en grupp är 
enligt Bryman (2002) att reaktionerna man får vid intervjun är specifika för den gruppen. 

Intervjun spelades in med dubbla diktafoner, för att säkra upp ifall något skulle inträffa med den ena. 
Efter intervjun transkriberades den. Utskrifterna fungerade sedan som verktyg eller medel för tolkning 
av det som sagts vid intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). Vi har använt oss av substantiv kodning 
(Fejes & Thornberg, 2015) och därmed också använt oss av öppen kodning. Vid genomläsning av 
materialet har vi strukit under vad vi uppfattade som bärande ord/meningar och gjort anteckningar i 
kanten på utskrifterna. Vid denna del av databearbetningen har vi strävat efter att hålla oss så nära 
empirin som möjligt för att försöka förstå hur data hänger samman. Utifrån dessa tolkningar har vi 
sedan skapat teman kring bärande begrepp, med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

Resultatet i denna studie består av tre delar.  Litteraturstudie, fokusintervju med lärare verksamma i 
grundsärskolan, och berättelser ur elevers skolvardag. Dessa tre delar presenteras separat i arbetet 
under resultat och vävs sedan samman vid analys under diskussion. Diskussionen avslutas med våra 
slutsatser utifrån studiens frågeställningar. 

 

Metoddiskussion 
I bakgrunden har vi en relativt omfattande genomgång av begreppen utvecklingsstörning, ADHD och 
autism. Det är ett medvetet val vi gjort för att skapa så stor förståelse som möjligt för förutsättningarna 
och behoven som elever i svårigheter kan ha. Vi upplever att det finns många tankar kring hur 
lärandesituationer ska se ut för dessa elever, medan eleverna själva sällan tillfrågas. Det optimala 
skulle ha varit att intervjua elever direkt istället för att använda oss av livsberättelser. Dock innebär det 
viss problematik praktiskt då många av dessa elever har svårt att uttrycka sina uppfattningar och 
känslor. Kanske är det orsaken till att det inte finns så mycket forskning som omfattar elever med både 
utvecklingsstörning och NPF. Dock anser vi att elevperspektivet är oerhört viktigt, och att lärare 
behöver hitta former för att göra eleven delaktig i beslut kring sin lärandesituation. Av den 
anledningen utgörs stor del av resultatet av elevberättelser. Delar av dessa fanns även med i 
intervjuguiden (se bilaga 2). Vår avsikt med det var att öka tydligheten gällande frågornas innehåll vid 
intervjun, och att det på så sätt blev lättare för lärarna att hålla sig till den aktuella frågan. Vi upplevde 
klimatet som harmoniskt under intervjun och alla deltagare uttryckte åsikter, även att några pratade lite 
mer än andra. Å ena sidan kunde respondenter som inte uttryckte så mycket kanske hade sagt mer om 
gruppen delats i två mindre grupper. Å andra sidan skulle det även kunna vara så att de uttryckt färre 
åsikter då, med tanke på att samma synpunkter kanske inte lyfts i gruppen. Respondenterna förde 
diskussionen vidare utifrån varandras tankar och vi upplevde att lärarna hade utbyte av varandras 
tankar och reflektioner.  

Vi har under arbetets gång reflekterat över delarna som resultatet i denna studie består av, och frågat 
oss om vi skulle kunnat utelämna någon del för att ge mer plats åt någon av de andra delarna. Dock 
anser vi att alla tre delarna, litteraturstudie, fokusintervju och elevberättelser är viktiga samt att ingen 
del går att utesluta och ändå få samma substans och bredd i resultatet. Vi upplever verkligen att alla 
delar behövs för att skapa förståelse, tydlighet och kunskap kring det oerhört viktiga ämne som detta 
arbete handlar om.   
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Reliabilitet & validitet 
Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om huruvida resultatet skulle bli det samma om någon annan 
genomförde studien på nytt, eller om det skulle påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga förhållanden 
(Bryman, 2002). Vid sökning av vetenskapliga artiklar som vi gjort är det rimligt att anta att resultatet 
skulle bli liknande om samma sökkriterier ifråga om sökord, årtal etc. användes. Dock finns det alltid 
en risk när data tolkas att detta inte sker på samma sätt och då kommer resultatet att bli annorlunda. Då 
fokusgruppintervjun genomfördes med en grupp lärare som arbetade på samma skola skulle en 
replikering av denna troligen ge ett liknande resultat. En faktor som dock skulle kunna påverka 
resultatet är yttre stimuli som till exempel läsning av artiklar i ämnet eller diskussion kring det samma. 
I en sådan situation skulle respondenter kunna ändra åsikt och därmed ge andra svar. Den 
transkriberade intervjun skulle såklart kunnat kodats och tolkats annorlunda om någon annan gjort det. 
Vi känner dock att vårt syfte och våra frågeställningar samt empirin vägledde oss i vårt arbete, samt 
hjälpte oss att hålla oss till arbetets ämne. 

Vi har även valt att ha med fem berättelser kring hur vardagen kan ses ur elevens perspektiv. Dessa är 
tagna ur pedagogisk litteratur och biografier. Utifrån det är det svårt att bedöma reliabiliteten men vi 
har använt oss av källor som vi bedömt har hög kvalitet. Kvalitén på skrivna dokument bedöms enligt 
dess autenticitet, trovärdighet, presentativitet och meningsfullhet i sammanhanget (Eriksson Barajas et 
al., 2013). Vi upplever dessa källor som autentiska och trovärdiga. Vidare ger de ett perspektiv till vår 
studie som inte de andra källorna ger vilket innebär att vi anser det meningsfullt att ha med dessa i 
studien. Då vår studie fokuserar på elever i svårigheter menar vi att dessa livsberättelser är 
presentativa. Vi har funnit många berättelser som har liknande tema, dock skulle det kunna vara så att 
ett perspektiv lyfts fram mer.   

Validitet handlar om huruvida de slutsatser som dragits vid studien hänger ihop eller inte, om vi 
verkligen mäter det vi avser att mäta (Bryman, 2002). Syftet med denna studie var att söka information 
kring inkludering och förutsättningar för detta. Studien har en kvalitativ induktiv ansats, och vi har 
använt oss av litteraturstudie och fokusgrupp som datainsamlingsmetoder. Vår tanke var att denna 
forskningsansats och dessa datainsamlingsmetoder passar till våra frågeställningar och gav oss 
möjlighet att besvara dem. Vid analys av data har vi använt oss av symbolisk interaktionism då vi 
anser att den lämpar sig för att försöka förstå den tillvaro vi vistas i. Studien har en mindre omfattning 
varför det inte är möjligt att läsa all aktuell forskning. Vi har blivit tvungna att göra ett urval utifrån 
sökord som vi bedömde skulle ge oss relevanta träffar vilket innebär att det är troligt att vi inte har 
med alla aspekter av våra frågeställningar. Vi anser dock att validiteten för arbetet som helhet är god 
då vi har olika typer av källor som tillsammans ger en bred bild kring våra frågeställningar. Vårt 
resultat svarar på de frågeställningar vi har och vi gör inga anspråk på att vårt resultat skulle vara 
generaliserbart, utan endast visar en bild av hur det kan vara.  

Forskningsetiska aspekter  
Vid forskningsetik är en grundläggande fråga hur avvägningen mellan risk och vinst ser ut. Eftersom 
undersökningar tar tid i anspråk för den som medverkar är det viktigt att forskningsfrågan är av 
angelägen natur och att studien svarar på de frågeställningar som ställts. Detta är grundläggande 
villkor för att kunna uppväga nyttan av studien mot de risker som kan uppkomma (VR, 2007). Då det 
finns mycket lite material som berör inkludering för elever med utvecklingsstörning och 
tilläggsdiagnoserna ADHD och autism anser vi att våra forskningsfrågor är mycket angelägna. 
Vi har varit noggranna med att presentera alla olika perspektiv på vår frågeställning som vi hittat i 
litteraturen och funnit i vårt intervjumaterial. Det skulle vara oetiskt att endast presentera material som 
stödjer ett visst perspektiv (Eriksson Barajas et al., 2013). Enligt Vetenskapsrådet (VR, 2007) skulle 
forskarsamhällets trovärdighet kunna skadas om ny kunskap undanhålls. Det ska även vara möjligt för 
andra att använda och kontrollera de resultat som kommit fram. 
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De informanter som deltog vid fokusgruppintervju fick information om studiens syfte vid förfrågan 
om medverkan. Vidare fick alla deltagare ett missivbrev (bilaga 1) innan vi startade intervjun. Där 
presenterades studiens syfte och information om hur material och personuppgifter skulle hanteras. 
Därmed anser vi att vi uppfyllt informationskravet (VR, 2002). För att uppfylla samtyckeskravet (VR, 
2002) informerade vi om att deltagarna hade möjlighet att avbryta sin medverkan om de så önskade. 
Alla deltagare fick även underteckna ett missivbrev för skriftligt samtycke vid intervjun. 
Konfidentialitetskravet (ibid.) uppfyller vi genom att inga namn på personer förekommer i varken 
arbetsmaterialet eller den slutliga studien. Vi kommer vidare att förstöra både inspelning och 
arbetsmaterial när studien är klar och uppfyller nyttjandekravet (ibid.) då vi endast avser att använda 
det insamlade materialet till denna studie. 

Det är viktigt att reflektera över om deltagandet vid studien kan orsaka skada för deltagarna. Denna 
aspekt är även aktuell i frågan om hur man håller sina data konfidentiella (Bryman, 2002). Då denna 
studie endast har deltagare från en skola redovisar vi inte var studien är gjord eftersom detta skulle 
kunna innebära att informanterna lättare identifierades. 
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Resultat 

Inkludering  

Definition 
Nilholm och Göransson (2016) lyfter att begreppet inkludering inte används i de svenska 
styrdokumenten. Även Persson och Persson (2012) tar upp detta och reflekterar över om det beror på 
ordets laddning. Det är viktigt att diskutera innebörden av inkluderingsbegreppet då det annars finns 
en risk för begreppsförvirring när det läggs olika innebörd i begreppet. Kunskap bygger på tydlighet 
och det är av största vikt att definiera olika begrepp och hur de används (Nilholm & Göransson, 2016). 
Även Persson och Persson (2012) menar att det finns oklarheter kring vad inkludering innebär 
eftersom det finns en rad definitioner. De hävdar vidare att detta inte är specifikt för Sverige utan kan 
ses även i andra länder. Vi kan konstatera att det är av stor vikt att diskutera innebörden i 
inkluderingsbegreppet så att all personal inom skolväsendet strävar åt samma håll och samsyn uppnås. 

Nilholm och Göransson (2016) skiljer på tre kvalitativt skilda definitioner av begreppet inkludering; 
den gemenskapsorienterade, den individorienterade och den placeringsorienterade. Den förstnämnda 
definitionen bygger på tanken att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella 
egenskaper och inga segregerade lösningar för olika kategorier av elever förekommer. Den 
individorienterade definitionen utgår istället endast från hur det ser ut för den enskilda eleven. Faktorer 
som är viktiga är om eleven trivs i skolan, har goda sociala relationer och uppnår kunskapsmålen. Om 
detta uppfylls anses eleven vara inkluderad. Den placeringsorienterade definitionen som innebär att 
den elev som har svårigheter befinner sig i det ordinarie klassrummet är enligt Nilholm och Göransson 
(ibid.) en missuppfattning av vad inkludering är. De väljer dock att ha med den på grund av att den är 
vanligt förekommande för att beskriva var elever med särskilda behov befinner sig. Persson och 
Persson (2012) menar att det finns en felaktig bild av att inkludering innebär att alla elever ska vistas i 
samma klassrum. Armstrong et al. (2011) beskriver två definitioner av inkludering som de benämner 
som en smal och en bred definition. Den smala definitionen innebär en strävan efter att elever med 
funktionshinder och/eller i behov av specialundervisning ska delta i den ordinarie undervisningen. Den 
breda definitionen innebär att fokus flyttas från speciella grupper av elever till en mångfald bland 
elever, men också bland skolans personal.  

Nilholm och Göransson (2016) menar att man inte kan prata om huruvida inkludering är bra eller inte, 
eftersom inkludering enligt dem innebär att eleven är delaktig, vilket borde vara något att sträva efter. 
Även frågan om vilka effekter inkludering ger besvaras av hur man definierar inkludering. Utifrån den 
gemensamhetsorienterade definitionen är inkluderandeprocesser de som leder till att individen får en 
ökad känsla av gemenskap. Om vi istället utgår från den individorienterade definitionen innebär det att 
elevens delaktighet ökar. Vår uppfattning utifrån detta är att definitionerna går in i varandra. 
Gemenskap, delaktighet och var individen är placerad har betydelse för inkluderingen, även om endast 
placering inte kan leda till inkludering. Nilholm och Göransson (ibid.) anser att man istället kan 
diskutera om ett arbetssätt är inkluderande. Detta görs då utifrån kartläggning av arbetssättet och om 
elevens gemenskap och delaktighet ökar. Dock lyfter Nilholm och Göransson vidare att diskussioner 
kring inkludering ofta handlar om den placeringsorienterade definitionen, vilket innebär att man 
diskuterar om det är bra eller inte att eleven placeras i den ordinarie klassen. De menar att det är ett 
stort problem att forskare utgår från gemenskaps- och individorienterade definitioner av inkludering 
vid beskrivning av begreppet men i löpande text utgår man sedan från den placeringsorienterade 
definitionen. 

Det speglar en kluvenhet som finns inom hela detta område mellan å ena sidan relativt radikala idéer om 
hur skolor ska förändras så att de passar alla elever …. och å andra sidan ett traditionellt 
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specialpedagogiskt tänkande där det handlar om att lägga ner särskilda undervisningsgrupper och integrera 
”avvikande” elever (Nilholm & Göransson, 2016, s. 36). 

Enligt Nilholm och Göransson (2016) är ett tecken på att en miljö är inkluderande att det finns en 
gemenskap. Detta innebär att det finns tillit, gemensamma mål och en identifikation med klassen och 
skolan. Gemenskap förutsätter enligt Nilholm och Göransson arbetsformer där eleverna måste 
interagera med varandra. Det kan vara i den lilla gruppen eller i helklass. Vilken sorts gemenskap som 
kan ses som inkluderande råder det enligt forskarna delade meningar om. Vid den studie som Persson 
och Persson (2012) presenterar framkom det att undervisningen bedrevs på en rad olika sätt och 
arbetet skedde i helgrupp, smågrupper, i par eller enskilt vid behov. 

Individuella lösningar, som att en elev inte deltar i den ordinarie klassrumsundervisningen under 
begränsad tid, förekom när så krävdes. Det kunde t.ex. handla om att något hänt som gjorde att eleven 
hade svårt att koncentrera sig på skolarbetet (Persson & Persson, 2012, s. 123). 

Dilemman 
Det är enligt Armstrong et al. (2011) inte så enkelt att inkludering kan ses som motsats till 
exkludering. Inkludering och exkludering är processer som enligt forskarna samspelar och på så sätt 
skapas nya förutsättningar och möjligheter. Detta är något som även Nilholm och Göransson (2016) 
tar upp då de menar att det är bättre att prata om mer eller mindre inkluderande miljöer eftersom 
inkludering inte handlar om ett allt eller inget fenomen. Szőnyi (2005) anser att dikotomin delaktighet 
kontra utanförskap är naiv på så sätt att den inte visar nyanser utan endast ytterligheter. Persson och 
Persson (2012, refererad i Tinglev, 2014) anser att det går att kombinera måluppfyllelse med 
inkludering medan Dyson och Millvard (2000, refererad i Tinglev, 2014) anser att det finns en 
komplexitet och motsägelsefullhet i utbildningssystemet som gör att det skapas motsättningar mellan 
individuellt och gemensamt lärande. Exempel på detta är att eleverna ska uppnå samma kunskapsmål 
men lärandet ska utgå från varje elevs förutsättningar. 
  
Dyson och Millvard (ibid.) är positiva till inkluderingstanken men anser att det krävs ett idealt tillstånd 
som inte existerar. Dessa forskare anser att det istället är viktigt att ta utgångspunkt i den komplexitet 
och motsägelsefullhet som de menar att inkludering är. Detta är något som även Nilholm (2003, 
refererad i Tinglev, 2014) framhåller då han anser att komplexiteten ger upphov till dilemman som 
skolan och dess personal måste hantera. Imray & Colly (2017) menar att en lyckad inkluderande 
utbildning är en paradox, och påtalar att det aldrig någonsin under senaste 30 åren har uppnåtts i något 
land eller under något utbildningssystem, trots tappra försök att säkerställa rättvisa. 
 

Det fungerar inte, och har aldrig fungerat. Inkluderingen är död (Imray & Colley, 2017, s. 1). 
  
Då elever med olika men betydande inlärningssvårigheter ska undervisas i samma skola, i samma 
klassrum, och med samma läroplan som normalutvecklade elever minskar möjligheterna för dessa 
elever att lära sig. Elevernas dyrbara lärandetid slösas bort. Utbildning måste snarare ses som ett sätt 
att främja elevernas potential oavsett funktionshinder. Då meningsfullheten för individen glöms bort 
och tonvikten inte längre är på lärandet, förenas elevernas misslyckande och samhällets misslyckande. 
Argumenten är även starka för att det vi ser av den omöjliga inkluderingen bara är toppen av isberget 
(Imray & Colley, 2017). Utifrån detta väcks tankar kring vilka svårigheter vi möter inom skolans 
verksamhet när elevers olika förutsättningar och behov ska tillgodoses, samtidigt som alla har rätt till 
största möjliga kunskapsutveckling.  

Det finns enligt Nilholm och Göransson (2016) ingen klar intention i de svenska styrdokumenten som 
säger att skolan ska vara inkluderande, och begreppet inkludering förekommer inte överhuvudtaget. 
Däremot finns det en rad värderingar framskrivna i styrdokumenten som stämmer med 
inkluderingsidén. Enligt Giota (2013) är den grundläggande principen för en inkluderad skola att alla 
elever ska undervisas tillsammans så långt det är möjligt, oavsett svårigheter och skillnader. Det 
handlar om att se det värdefulla i en grupp där man får vara olika och alla har en given plats i gruppen. 
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Vidare menar Giota (2013) att studier i den forskningsöversikt som hon sammanställt kring 
individualiserad undervisning tyder på att det finns en åtskillnad mellan ideologier och utformning av 
skolpolitik, och möjligheter att omsätta det i verkligheten. Detta är något som även Nilholm och 
Göransson (2016) är inne på då de lyfter att det är lättare att formulera goda målsättningar i 
styrdokumenten än det är att omsätta dessa i skolvardagen. 

Inkludering handlar inte enbart om den rumsliga inkluderingen utan är också en känsla hos eleven. 
Först när vi tar elevens perspektiv på skolsituationen kan vi förstå vad inkludering egentligen är. Det 
är viktigt att forskning och utveckling av det specialpedagogiska stödet utgår från det den berör, 
nämligen eleverna (Giota, 2013). 

Inkludering för mig … är att man ges möjlighet att vara inom den vanliga klassens ram och att det är 
eleven i fråga som själv känner efter om den är inkluderad. Det vill säga att den känner att den lyckas 
tillsammans med den här gruppen (Persson & Persson, 2012, s.107f). 

Grund för förändringsarbete 

För att lyckas med förändringsarbete mot ökad inkludering krävs det en genomlysning av 
verksamheten innan arbetet startar. Det handlar i första hand om den pedagogiska verksamheten och 
vilka förutsättningar som ges för lärande. Vidare krävs det också en kartläggning för att få syn på 
motiven bakom organiseringen av skolans verksamhet. Traditioner skapar trygghet och kan leda till 
ovilja att förändra, därför måste man lyfta fram ”det som sitter i väggarna” (Persson & Persson, 2012). 
Enligt Nilholm och Göransson (2016) präglas en skola oftast av både ett konfliktperspektiv och ett 
koncensusperspektiv. Om en fråga präglas av koncensus finns det en risk att det döljer mer 
grundläggande konflikter. Nilholm och Göransson (ibid.) menar att det är viktigt att vara öppen för 
detta men inte fastna i det. 

Det är viktigt att skolledarens befogenheter och ansvarsområden är klargjorda och kända inom 
organisationen. Det är också viktigt att denne har personalens, elevernas och föräldrarnas förtroende. 
Skolan är en hierarkisk institution och hur demokratisk rektorn än vill vara kan hen inte delegera 
ansvaret för att verksamheten fungerar och målen uppnås. Den viktigaste uppgiften en rektor har är att 
tillsammans med personalen arbeta fram en stabil värdegrund och sedan arbeta utifrån den. Detta 
måste självklart bottna i våra styrdokuments formuleringar om demokrati. När en skola möter 
utmaningar där det måste utformas anpassningar är det viktigt att dessa grundar sig i skolans 
värdegrund. Som skolledare bör man stärka personalens övertygelse kring att alla elever har samma 
rätt att känna tillhörighet och gemenskap.                 

Hur ovanliga kan lösningar vara i en skola för alla? Hur ovanliga som helst, så länge vi har elevens bästa 
för våra ögon (Pettersson, 2017, s. 87). 

För att elever som har problem i skolan ska kunna få hjälp på bästa sätt, är det viktigt med samarbete 
med socialtjänsten och att samarbetet skola – socialtjänst inte försvåras av byråkratiska principer 
(Persson & Persson, 2012). Som vi tidigare lyft är det viktigt med en samsyn kring 
inkluderingsbegreppet, men för att veta om det är så eller inte måste det kartläggas vilka värderingar 
som finns i verksamheten. Resultatet visar vidare att det är viktigt med en tydlig ledning och ett 
samarbete över organisationsgränser. 

Det är viktigt att allt förändringsarbete vilar på vetenskaplig grund (Persson & Persson, 2012) men 
enligt Nilholm och Göransson (2016) är det brist på vetenskapliga studier som kan visa exempel på 
hur ett förändringsarbete mot inkludering kan gå till. Med hänsyn till det, är de tveksamma till att ge 
riktlinjer för inkludering. De anser vidare att samma strategi kan ge andra, och ibland helt motsatta 
effekter. Därför bör man endast låta sig inspireras av andras arbete, men ha utgångspunkt i de 
förutsättningar som finns på den egna skolan när man startar förändringsarbetet. Det lyfts även av 
Persson och Persson (2012) då de menar att förändringar av detta slag ställer stora krav på fungerande 
samarbetsarenor och att det är viktigt att dessa tar form utifrån de behov som finns i verksamheten. För 
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att förändringsarbetet i möjligaste mån ska kunna vila på vetenskaplig grund måste lärarna vara 
beredda att analysera och förstå den egna verksamheten ur ett vetenskapligt perspektiv. Det krävs 
också att det finns en långsiktig plan för kompetensutbildning av personal. Denna bör vara av två slag, 
dels den kontinuerliga som sker ett antal dagar per år, dels en mer omfattande för att ge lärare 
specialpedagogisk kompetens (Persson & Persson, 2012). 

Resurser handlar om pengar och tid men det är först när de omsätts till kompetens som används för att 
interagera med eleverna i deras kunskapsutveckling som de blir intressanta. Det tar tid att lära och det 
kräver tid tillsammans med en kompetent lärare (ibid.). För ett förändringsarbete av detta slag krävs 
ämnesdidaktisk kompetens i kombination med specialpedagogisk kompetens. Giota (2013) anser att 
det är av stor vikt att elever som har en problematisk skolgång får tillgång till de bästa lärarna. Detta 
eftersom dessa har förmågan att se individualiseringens möjligheter och kan undvika en organisatorisk 
differentiering. För att specialundervisningen ska kunna utvecklas måste man fundera på varför det i 
vissa fall ställs lägre krav och förväntningar på elever. Det är viktigt att den som möter elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har goda kunskaper om detta, men det är lika viktigt att 
kunna omsätta generella kunskaper till den enskilda eleven. Det är betydelsefullt att hitta nyanserna, 
tillvarata de kunskaper som finns men inte generalisera (Pettersson, 2017). 

Om vi bejakar barns olikheter måste vi också bejaka olika sätt att bemöta dem på. Därför kan vi inte sträva 
efter ”det enda sättet” eller ”de rätta metoderna”(Pettersson, 2017, s. 68).         

Enligt Persson och Persson (2012) är ledarskapet i klassrummet av stor vikt då det ska skapa struktur 
på skoldagen. Det handlar om att skapa trygghet, och en viss del av förutsägbarhet under skoldagen är 
viktigt. Det resultatet som Persson och Persson presenterar visade också att elever med vissa 
funktionsnedsättningar hade särskilt stort behov av tydlig struktur och att de kände igen sig. Eleverna 
ska också veta vad som förväntas av dem under lektionerna och ges möjlighet att påverka 
lektionsinnehåll och arbetssätt. Detta ska vara vägledande för det pedagogiska arbetet i klassrummet. 
Vidare framkom det vid Persson och Perssons studie att lärarna hade som rutin att fråga elever hur de 
ville ha det på lektionerna för att det skulle fungera för just dem. Lärarens kompetens är en viktig del 
för ett lyckat inkluderingsarbete och det är betydelsefullt att elever i behov av stöd faktiskt ges detta av 
kompetenta lärare. 

Förutsättningar för lärande  
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011, s. 8). 

Lärandet ska vara lustfyllt, skapa nyfikenhet och vara utforskande. En strukturerad lärarledd 
undervisning som bidrar till en harmonisk utveckling, ska skolan erbjuda eleverna såväl enskilt som i 
helklass. Det gör i sin tur att undervisningen behöver utformas olika beroende på elevers olika 
förutsättningar och behov (Skolverket, 2011).  

Anpassningar ska inte ligga på gränsen till vad eleven klarar. Syftet med anpassningar och verktyg är att 
skapa bättre förutsättningar för lärande, genom att de utgår från konsekvenserna av 
funktionsnedsättningen hos den enskilde vilket kan medföra att eleven kan lägga mer energi på lärande 
eftersom sammanhanget redan är förklarat (Petersson, 2016, s. 8).  

Funktionsnedsättning definieras av Socialstyrelsen som nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell förmåga, och blir ett funktionshinder först i mötet med miljön. Det handlar om skillnaden 
mellan krav och förmåga. Målet är att anpassa miljön på ett sådant sätt att funktionshindret blir så litet 
som möjligt (Petersson, 2016). Bemötande måste vara individuellt så att det finns möjlighet att dra 
nytta av allas egenheter eller kompensera för dem. I ett samhälle för alla, där individer i behov av 
särskilda insatser inte utestängs, behövs omtänksamhet och ökade resurser (Beckman & Ingvar, 2004). 
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Anpassningar  

Maehler och Schuchardt (2016) fann samband mellan en rad inlärningssvårigheter, där ibland ADHD, 
och specifika underskott i arbetsminnet. Vidare visade forskarnas studie signifikant lägre värde vid 
mätning av exekutiva funktioner för elever med ADHD vilket även Papaioannous et al. (2014) och 
Huangs et al. (2016) resultat uppvisade. Enligt Höstfält och Söderman (2012) behöver elever med 
utvecklingsstörning stöd gällande de exekutiva funktionerna i form av kognitiv assistans, som t.ex. 
tydliggörande schema över veckan, dagen och diverse aktiviteter. Många elever med problematik 
inom autismspektrumet har svårt att avläsa icke-verbal kommunikation, ”social-blindness” beskriver 
denna brist. Vid kommunikation med barn som har denna svårighet fungerar det ofta bättre i mindre 
sammanhang eftersom intrycken är färre (Pettersson, 2017).   

Att barn med autism behöver struktur, en ram med relativt fasta tider och aktiviteter är de flesta 
experter på området överens om oberoende teoretisk bakgrund. Enligt Gillberg (1999) behöver varje 
barn ett schema över dagen med fasta aktiviteter. Schemat skapar trygga rutiner och minskad oro hos 
barnet, och blir tillsammans med kontinuitetsprincipen i fråga om person och lokal till en säkerhet och 
rytm (ibid.). Även Farrell (2017) anser det samma och tillägger att det i förlängningen kan främja 
lärande genom att minska elevens oroskänsla. Vidare anser Gillberg (1999) att i takt med att eleven 
klarar en förändring bör schemat ändras i små förberedda och genomtänkta steg, så att barnet 
successivt lär sig uthärda förändringar. Alla pedagogiska aktiviteter måste ha en tydlig början och ett 
tydligt slut då barn med autism har dåliga eller inga tidsbegrepp alls (ibid.). Elever med NPF behöver 
stöd för att skapa sammanhang så att de får möjlighet att se tillvaron som meningsfull, hanterbar och 
begriplig (Petersson, 2016). Även för barn med utvecklingsstörning krävs en struktur på dagen, där 
olika aktiviteter görs i en bestämd ordning som eleven känner igen (Höstfält & Söderman, 2012).  

Tydliggörande kognitivt stöd med bildsymboler, bilder eller objekt som eleven lär sig förknippa med 
olika händelser och företeelser behövs för att ge personer med grav utvecklingsstörning möjlighet att 
finna sammanhang under sin dag. Forskning visar att visuellt stöd kan vara till hjälp för elever med 
autism och oavsett funktionsnedsättning är styrkan i visuellt stöd just möjligheten att gå tillbaka till 
informationen vid behov. Därmed behöver inte all information lagras i hjärnan (Petersson, 2016). 
Papaioannou et al. (2014) har vid mätning av förmåga att hålla uppmärksamhet över tid fått signifikant 
lägre värden för elever med ADHD. Iglesias-Sarmiento et al. (2017) fann signifikant lägre värden vid 
testning av planeringsförmåga och uppmärksamhet för denna elevgrupp.  

Vid undervisning av elever med utvecklingsstörning är det viktigt att förstärka språket med praktiska 
exempel. Pratar man om frukt kan man ha riktig frukt i klassrummet som man kan smaka och lukta på 
(Farrell, 2017). Fotografier kan enligt Gillberg (1999) underlätta kommunikationen för barn med 
autism då teckenspråk visar sig vara svårare att förstå än skrivet och även ibland talat språk för dessa 
barn.  

Att arbeta med tydliggörande pedagogik innebär att man i verksamheten har en genomtänkt planering 
utifrån områden som tid, miljö, innehåll och person. Man reflekterar över vad som, utifrån individens eller 
gruppens behov, kan göras mer tydligt eller anpassas på annat sätt (Pettersson, 2017, s.62). 

Tid kan handla om vad klockan är just nu, men också om när något sker eller i vilken ordning 
(Pettersson, 2017). Det är viktigt att som pedagog fundera på hur man kan säkerställa att eleven vet 
var hen ska vara och när. Det är också viktigt att veta vad som ska göras, hur mycket som ska göras, 
och vad som händer efter att det är klart (Petersson, 2016). Det fysiska rummet handlar om allt från 
klassrumsmiljön och dess möblering till kapprum, skolgård, matsal, men också om den auditiva och 
visuella miljön. Exempel på saker som kan behöva förtydligas i miljön är var man ska sitta, var min 
plats slutar och din börjar, var kläderna ska hänga och var man ska ha sitt material. Innehåll handlar 
om vad som ska göras och hur. Kanske finns det något specialintresse hos eleven som kan utnyttjas i 
undervisningen (Pettersson, 2017). Det är viktigt för eleven att veta vem hen ska vara med. Det 
handlar både om vilka vuxna som finns tillgängliga men också vilka klasskamrater man ska jobba 
med. Vad som fungerar hänger ofta samman men innehållet, vad man ska göra. Ibland kan det fungera 
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att jobba tillsammans med många, ibland i mindre grupp. Vissa dagar kan de individuella behoven 
göra att man behöver arbeta enskilt (ibid.). Elever med utvecklingsstörning kan behöva enskilda 
förberedelser för kommande aktiviteter och en sammanfattning av vad som har gjorts efter lektionen 
(Farrell, 2017). 

Miljö, stöd och relationer 

Inre och yttre faktorer har betydelse för att vi är dem vi är. Ett starkt samband finns för ADHD liksom 
för andra tillstånd, mellan omgivande miljö och inre egenskaper. Om barnet befinner sig i en miljö 
som är socialt utsatt blir naturligtvis effekterna av ADHD mycket mer omfattande (Ingvar, 2004). 
Svårigheterna blir ibland inte synliga förrän individen möts av skolans krav, som t.ex. att hitta mellan 
olika klassrum, hålla reda på böcker och planera. Barn med ADHD missgynnas av en skolgång där 
hen ska alternera mellan olika grupper och klasser, klara stora beting, själva söka information samt att 
välja och prioritera (Beckman & Fernell, 2004). 

I kommunikationen mellan individer har känslouttrycken en viktig funktion. Ett generellt larm blir 
konsekvensen av överraskande information. Larmreaktionen går snabbt över om man känner kontroll 
över sin närhet. Är känslan däremot tvärtom, med bristande kontroll och en känsla av stress som 
grundar sig i koncentrations- och perceptionsproblem, kan en liten överraskning få stora reaktioner. 
Det sociala samspelet och humöret kan påverkas och aggressivitet ligger då nära till hands. Vi 
kommunicerar med känslor, och en individs oförmåga att hantera stress i grupp förmedlar sina känslor 
vidare till gruppen (Ingvar, 2004). Bristande perception är vanligt hos elever med ADHD, vilket 
innebär svårigheter med tolkning av sinnesintryck. Krav och förändringar är generellt svårt för barn 
med ADHD, och uppmaningar och tillrättavisningar resulterar ofta i protester (Beckman & Fernell, 
2004). För att underlätta i den sociala miljön för barn med NPF kan sociala regler, lekar och spel 
behöva konkretiseras. Detta kan göras till exempel med hjälp av sociala berättelser eller att ritprata. 
För barn som kan läsa kan skriftliga instruktioner användas, med eller utan bildstöd. Det kan också 
vara till hjälp att visualisera genom dramatisering (Petersson, 2016). Vid träning av sociala förmågor 
för barn med utvecklingsstörning är det bra att ha en förebild som kan visa hur det är lämpligt att 
handla. Även för dessa barn kan det vara bra att träna olika handlingsalternativ vid rollspel (Farrell, 
2017). Barn med ADHD har ofta underutvecklade sociala förmågor vilket kan leda till ett aggressivt 
beteende. I dessa fall behöver förmågor som koncentration, uppmärksamhet, impulskontroll och social 
interaktion tränas. Det kan vara till hjälp för eleven att få feedback på sitt beteende och på så sätt lära 
sig att känna igen känslor som frustration, ilska och besvikelse och lära sig att sätta ord på sina känslor 
(ibid.).  

Även i fråga om den yttre miljön är kontinuitet viktigt, och en förutsättning för att minimera förvirring 
och oro är en lugn och oföränderlig miljö, helst samma lokal dag efter dag (Gillberg 1999). Även 
Farrell (2017) uttrycker vikten av hur den yttre miljön utformas. För barn med autism och hög 
känslighet för sensorisk stimulans är det av stor vikt med en tyst miljö med få visuella intryck. Vilka 
förändringar i den yttre miljön som kommer leda till känslomässiga utbrott för barn med autism är ofta 
omöjligt att förutsäga. Det verkar dock som att mindre förändringar som att en bok har flyttats i 
bokhyllan, skapar större svårigheter än större förändringar som till exempel en flytt eller resor gör 
(Gillberg, 1999). Enligt Höstfält och Söderman (2012) möjliggör en stimulerande miljö och ett tryggt 
och kärleksfullt bemötande ett gott och självständigt liv för personer med diagnosen 
utvecklingsstörning. En lugn och stödjande miljö kan även hjälpa barn med ADHD och minska 
symtomen och de konsekvenser som följer med dessa (Socialstyrelsen11). 

Det uppges att elever med autism behöver umgås med normalutvecklade barn för att själva utvecklas 
och invändningar framförs ofta mot idén att de istället skulle lära i en och samma grupp (Gillberg, 
1999). Enligt Farrell (2017) är det viktigt att barn med autism får vara med normalbegåvade barn för 
att få möjlighet till förebilder i frågan om vad som är lämpligt beteende i olika situationer. Vidare 
anser han att detta också är viktigt för att de ska ges möjlighet att interagera (ibid.). Så skulle det 
                                                        
11 http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/adhd2014/Sidor/default.aspx 
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kunna vara när det gäller vissa mer begåvade barn, men ofta avslöjas grundläggande kunskaps- och 
erfarenhetsbrister som blir ett hinder. Umgänget med andra barn innebär ofta en plåga, ett hinder eller 
är fullständigt meningslöst för barn som har extrema svårigheter med relationen till andra barn 
(Gillberg, 1999). Oförmågan att utveckla normala relationer till kamrater är enligt Gillberg gemensamt 
för alla barn med autism under förskoleåldern. I allmänhet kvarstår bristande förmåga att leka med 
kamrater ömsesidigt, genom hela uppväxtåren. Farrell (2017) anser att sociala färdigheter som är svåra 
för barn med autism måste tränas i par eller liten grupp. 

För barn med autism är en av de viktigaste generella aspekterna på pedagogik kontinuitet i fråga om 
person. Personalstyrkan ska inte få förstärkning till hela barngruppen, utan barnet med autism behöver 
ett kontinuerligt stöd av en stabil vuxen som varje dag är pålitlig i sina reaktioner. Hen behöver ha ett 
stort tålamod och handledning (Gillberg, 1999). Det kan ibland vara svårt att bygga en god relation till 
en elev. Det är viktigt att man lär sig att förstå eleven annars uppkommer en osäkerhet i bemötandet. 
När pedagogen ökar sin förmåga att förstå och tolka eleven blir det också lättare att förstå situationer 
som uppkommer. En av de allra viktigaste aspekterna vid planering av undervisning är att förstå 
barnets kommunikationsförmågor. Det är viktigt att tänka brett och ta med allt eleven gör för att 
förmedla sig, både medvetet och omedvetet (Pettersson, 2017). 

Gillberg (1999) anser att barn med autism behöver en vuxen som guidar hen genom skoldagen för att 
lärande ska ske. Detta kan ses som ett pedagogiskt hjälpmedel. För att upprätthålla en adekvat 
erfarenhets- och kunskapsnivå hos pedagogerna, och hålla på kontinuitetsprincipen i frågan om person 
och miljö, är det lämpligt med en liten grupp elever och två eller tre vuxna. Bästa sättet att motsvara 
kraven på den pedagogik som behövs, är skolklasser med 3-4 elever i varje, och för att undvika 
isolering bör det vara 2-5 klasser tillsammans. I en vanlig grupp eller klass där aktiviteter och lokaler 
skiftar, föräldrar lämnar och hämtar, och personal kommer och går, är det näst intill omöjligt att leva 
upp till kontinuitetsprincipen (Gillberg, 1999). Enligt Farrell (2017) är det viktigt att elever med 
autism först lyckas själva med sina uppgifter. Utifrån det kan man sedan uppmuntra eleven att till 
exempel jobba i en grupp med tre elever vilket är mer utmanande. Efter det finns det en möjlighet att 
eleven kan ingå i större sammanhang. Elever med utvecklingsstörning drar troligen nytta av att arbeta i 
en liten grupp med hög pedagognärvaro som säkerställer att de kan få individuellt stöd. Detta skulle 
kunna ske i specialskolor där alla klasser är små eller i en vanlig grundskola där viss del av 
undervisningen sker i liten grupp. Vidare anser Farrell också att detta skulle kunna ske genom 
undervisning i en liten grupp som har sin placering i det vanliga klassrummet eller i anslutning till det. 

Motivation och förståelse   

För att det ska ske ett meningsfullt lärande behövs både motivation och förståelse. Motivation är 
viktigt för alla elever men ännu viktigare för elever med NPF. Meningsfullt blir lärandet endast om 
eleven har förståelse för vad som ska göras. Om man utgår från elevens intresse vid lärandet är 
chansen större att hen upplever aktiviteten som engagerande. Skollagen belyser vikten av att främja 
lusten att lära (Petersson, 2016). Farrell (2017) anser att det finns möjlighet att göra uppgifter mer 
intressanta för elever med autism om man utgår från deras specialintresse. Enligt Gillberg (1999) 
måste det finnas en meningsfull målsättning med pedagogiken för elever med autism. Innehållet bör 
vara givande utifrån barnets behov och syfta till att ge hen redskap att klara sitt vardagsliv. I högre 
grad än andra barn behöver barn med autism lära sig hur man lever, kommunicerar och relaterar till 
andra människor (ibid.).  

Det kan vara svårt att förutsäga hur barn med ADHD reagerar i olika situationer då reaktionen kan 
påverkas av motivation inför en uppgift eller hur tillfreds barnet är i den aktuella situationen. Om 
motivationen är tillräckligt hög kan även barn med stora svårigheter koncentrera sig. Dock har barn 
med ADHD mycket mindre marginaler för påfrestningar och blir fortare trötta. Det krävs mycket mer 
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ansträngning för att genomföra saker som andra barn inte behöver anstränga sig alls för att genomföra 
(Socialstyrelsen12). 

Om en uppmaning ges i ett speciellt sammanhang kan många barn med autism lära sig att följa den,  
men tycks ha stora svårigheter att generalisera sina kunskaper från en miljö till en annan (Gillberg, 
1999). Huang et al.(2016) har funnit en hämning och försämring i förmågan att skifta aktivitet för 
elever med ADHD. För att skapa meningsfullhet för elever med utvecklingsstörning är det enligt 
Farrell (2017) lämpligt att sammankoppla undervisningen med elevernas egna erfarenheter. Även 
elever med utvecklingsstörning har ofta svårigheter med att generalisera kunskaper och färdigheter 
från en situation till en annan. Om en uppgift känns relevant för eleven är det större chans att hen kan 
generalisera den till en annan situation. Kunskaper som kan knytas till vardagliga händelser är enklast 
för eleven att generalisera. Elever med NPF har ofta svårt att förhålla sig till då, nu och sedan eftersom 
tidsperspektivet är abstrakt. Det enda som är konkret är här och nu vilket kan förklara varför elever 
med till exempel autism har svårt att förhålla sig till händelser i både dåtid och framtid. Ju bättre man 
lär känna en elev desto lättare blir det att veta vad man kan påminna eleven om inför nya händelser 
(Pettersson, 2017). 

Kartläggning 

Även om barnet har grundläggande svårigheter är det viktigt att respektera barnet som individ 
(Gillberg, 1999). Det är viktigt att finna specifik kunskap och förståelse för varje enskild elev. 
Skolinspektionen har påvisat att det finns en risk för alltför schablonmässiga lösningar och för att 
undvika detta är det viktigt att kartlägga varje elevs förutsättningar och behov. Målet med detta är att 
samla information på individ-, grupp- och organisationsnivå för att veta vilka anpassningar som 
behöver göras och vilket stöd som krävs (Petersson, 2016). 

Vi behöver hitta nyanser. Vi behöver utveckla vår förmåga att ta tillvara den kunskap som idag finns om 
olikheter utan att för den skull generalisera (Pettersson, 2017, s. 68). 

Gillberg (1999) lyfter detta då han menar att för barn med autism måste pedagogiken bygga på en 
beskrivning av barnets förmågor och svårigheter, samt vilka strategier som är lämpliga för att utveckla 
förmågor och kringgå svårigheter i varje enskilt fall. Bäst förutsättningar att möta barnets behov, utan 
att kräva varken för mycket eller för lite har man som pedagog om man med jämna mellanrum 
emotionellt och pedagogiskt utvärderar var barnet utvecklingsmässigt befinner sig. Enligt Pettersson 
(2017) är det nödvändigt att dokumentera fortlöpande av olika anledningar. Detta är viktigt för att få 
syn på det som fungerar och de framsteg som görs. Människor med autism gör precis som andra 
människor, det som de kan och är bra på. Har man en begränsad beteenderepertoar, kan det vara en 
förklaring till varför individerna med autism ofta sysselsätter sig länge med en och samma sak 
(Gillberg, 1999). Nuläget bör beskrivas utifrån vad eleven är bra på, tycker är roligt eller svårt. 
Förutsättningarna kring eleven behöver också beskrivas vad gäller elevgrupp, personalgrupp, dagens 
innehåll, lärmiljöns utformning och hur den används. En helhetssyn behöver tillämpas där 
pedagogiken förankras i så många som möjligt av barnens dagliga aktiviteter, istället för diverse 
punktinsatser någon timme per dag eller vecka (ibid.).  

Lärares uppfattningar  
I denna del av resultatet ger vi en bild av lärares uppfattningar kring inkludering och anpassningar för 
detta. Först tar vi upp det vi funnit i litteraturen kring ämnet och efter det redovisar vi vad några lärare 
verksamma inom särskolan tänker kring detta. 
  

                                                        
12 http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/adhd2014/Sidor/default.aspx 
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Matson (2017) har vid den studie där hon intervjuat lärare om deras syn på en skola för alla, kommit 
fram till att det inte är självklart varken vad en skola för alla är, eller vad inkludering är. Lärarna 
brottades med frågor som om det handlade om plats, vision, organisationen eller helt enkelt något 
djupare. En frågan som också lyftes vi Matsons studie var hur man kan skapa en miljö där elever 
mottagna i grundsärskolan blev en del av den sociala och lärande miljön. Alla de lärare som Matson 
intervjuat ansåg att om inkludering handlar om att alla elever ska vistas i samma byggnad så var 
inkludering möjligt, men flera av dem ansåg att placeringen inte är det intressanta och ytterligare andra 
kunde inte svara på hur det praktiskt bör se ut. 

Å ena sidan finns ställningstagandet om en skola för eller med alla, som är mottot för kommunens 
skolverksamhet, å andra sidan menar några lärare att det är omöjligt att leva upp till detta motto (Matson, 
2017, s. 105). 

Målet på denna skola var att inga elever skulle plockas ut ur det ordinarie klassrummet och att det inte 
skulle finnas några små grupper på skolan. Dock ansåg vissa av de intervjuade lärarna att det ibland 
fanns ett behov av en flexibilitet så att elever vid behov kan få individuell undervisning. Även små 
grupper existerade på skolan i verkligheten. För alla de lärare som deltog i denna studie var 
inkludering något som förutsattes för att eleverna ska kunna känna delaktighet och delta i samhället 
(Matson, 2017). Svårigheter som lärare vidare uttryckte var att organisationen på högstadiet inte var 
riktigt anpassad för grundsärskolans elevgrupp. Systemet med flera olika lärare och förflyttning 
mellan olika klassrum skapar utmaningar för dessa elever. Vidare uttryckte flera av lärarna att eleverna 
saknade kamratrelationer när de kom till högstadiet vilket de ansåg kunde vara en negativ följd av 
inkludering. 

Roll-Pettersson (2001) har bland annat forskat kring lärares uppfattning om vilka behov som finns vid 
bemötande av elever med särskilda behov. Hon fann att de områden som lyftes fram mest frekvent var 
kommunikation, uppförande, hörsel och motoriska funktioner. Vid en av studierna som ingick i 
forskningsöversikten angavs behovet av att läsa material och att få handledning. Lärarna uppgav också 
att de saknade någon att tänka och resonera tillsammans med. Även Granlund och Roll-Pettersson 
(2001) lyfter forskning kring lärares upplevelser av behov vid bemötande av elever i behov av särskilt 
stöd. Denna studien visar att ju svårare funktionsnedsättning eleverna hade ju större behov 
rapporterade lärarna att de hade av stöd. Många av lärarna upplevde att de saknade utbildning kring 
diagnoser, kommunikation och interaktion. De ansåg också att det behövdes kunskap kring hur man 
hanterar elever med avvikande beteende (Granlund & Roll-Pettersson, 2001).  

Vid den studie som Granlund och Roll-Pettersson (2001) genomförde uppgav de medverkande lärarna 
att de behövde mer information kring elevernas svårigheter (44 %) och hur de kan undervisa dem (44 
%). Vidare uppgav de behov av en arbetsgrupp där de kunde diskutera saker som oroade dem (44 %). 
Höga värden visades för flera behov som handlade om att skaffa mer kunskap. Behoven var att träffa 
andra lärare som också undervisade elever med särskilda behov (50 %), regelbundna tillfällen för 
handledning (49 %) och att läsa material om andra lärares erfarenheter (51 %). Vidare visades två 
behov som berörde arbetsgruppen. Det ena var behov av att stöttade varandra vid svårigheter (49 %) 
och att hitta design för individuella utvecklingsplaner (53 %). Matson (2017) fann vid sin studie av 
lärares uppfattning om en skola för alla att lärarna upplevde att det var svårt att lägga undervisningen 
på rätt nivå för de elever som var inskrivna i särskolan. Dock menade de att det var dessa elevers rätt 
att möta utmaningar på sin nivå. Lärare vid denna studie lyfte tidsbrist som en faktor som påverkar 
deras möjligheter att möta varje elev utifrån hens förutsättningar. Flera av lärarna använde begreppen 
modellinlärning och samarbetsinlärning och andra elever lyftes som exempel på bra modeller utöver 
läraren. Detta såg de som ett krav för att eleverna skulle utvecklas socialt och emotionellt (Matson, 
2017).  

Lärarna är de som är mest positiva till att inkludera elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna 
däremot förespråkar i högre utsträckning särlösningar. Enligt en studie där elever fått delta i både 
särlösningar och klass, föredrar fler elever det mindre sammanhanget. Skolinspektionen har också 
gjort en stor granskning där samma resultat framgår (Jensen, 2017). 
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Intervjuer 

Här redovisas resultatet från den fokusgruppintervju som vi genomfört med fem lärare verksamma vid 
en särskola. Till grund för denna intervju ligger en intervjuguide (bilaga 2) med citat och utdrag ur 
material från vår litteraturstudie. Kring dessa har vi sedan ställt de frågor som finns redovisade i 
intervjuguiden.  

Inkludering  

Vid diskussion kring vad inkludering innebär uttryckte en av respondenterna att som lärare behöver 
man sätta på sig glasögon som gör att vi ser alla individers olikheter och vad varje individ behöver 
gällande miljöer, variation i gruppkonstellationer, undervisningsmetoder och kommunikationssätt. 
Med ett synsätt som utgår från att alla elever ska gynnas och att lika för alla elever inte är rättvist finns 
goda förutsättningar att uppnå en skola som är inkluderande. Lärarna på skolan var inte riktigt överens 
om begreppen och diskuterade definitionen av inkludering: 

- Inkludering, integrering jaa. 
- Men jag tänker att det väl finns en så att säga formell definition på vad inkludering är?  
- Jo men jag tänker att orden står för olika saker. Integrering betyder mer att du är en del av nånting. 
Inkludering då ska du tryckas in i nånting.  
- Jag tycker integrering är mer fysiskt, med vid inkludering känner du en samhörighet.  
- Vissa definitioner ändras med åren. När jag gick lärarutbildningen då handlade inkludering om att rent 
fysiskt vara inkluderad, medans du var integrerad när du verkligen deltog.  
- Jag känner tvärtom. 
- Du ser jag tror att det där har att göra med vad man har fått lära sig. Ibland pratar vi om samma sak fast 
menar olika saker, eller tvärtom. 
- Jag tänker det du säger om hur det var för x antal år sedan, kan vara så att man menade inkludering då 
individen integreras så till vida att man skulle lära dom att anpassa sig till normen. Men förhoppningsvis 
så är målet att alla ska behandlas olika eftersom vi alla är olika (Utdrag gruppintervju 2018-11-12).  

Vidare uttryckte lärarna att syftet med inkludering är känslan av att tillhöra ett sammanhang. 
Inkludering innebär att känna samhörighet, oavsett förmågor och förutsättningar, samtidigt som eleven 
utifrån sina förutsättningar får sina olika behov tillfredsställda. Inkluderingen har ett demokratiskt 
syfte men också ett lärandesyfte. Då måste vi ha metoder som gör att vi klarar av det. För lyckas vi 
inte med det blir det inte alls bra, ment då får vi se till att skapa förutsättningar så vi klarar det. Det 
handlar också om att som elev bli bemött utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Som lärare känns det 
självklart att alla elever behandlas lika, men samtidigt behöver man diskutera vad som är jämlikt. Det 
behöver inte se lika ut för alla elever, men eleven behöver känna att hen hör till. Lärarna lyfte en 
komplexitet: 

- Jag tänker att det svåra med inkludering är att du har flera andra barn eller ungdomar att ta hänsyn till. 
Att det inte bara är jag som pedagog som ska inkludera. För den delen tror jag ändå är lättare att uppnå och 
det är vårt uppdrag att inkludera. Sen att få de andra eleverna att få den här personen inkluderad är nog 
svårare. De har ju inget krav på sig på så sätt (Utdrag gruppintervju 2018-11-12).  

Lärarna hade även erfarenheter från skolor där inkluderingen blir en fysisk exkludering. En lärare 
berättar om hur en pojke som skulle inkluderas i en klass istället hamnade i ett rum bredvid 
klassrummet för att han inte klarade det stora sammanhanget. Samtidigt som det framhävdes att 
pojken var inkluderad i klassen kändes det inte så. Det kändes mer som att han var integrerad och gick 
i klassen på pappret. Rent känslomässigt trodde inte läraren att eleven i fråga kände sig inkluderad. 
Det blev snarare tydligt att pojken inte hörde ihop med de övriga klasskamraterna.  

Vidare lyfte en av lärarna att vi har en kursplan att förhålla oss till och att många elever inom 
autismspektrumet läser enligt grundskolans kursplan. I den finns det kunskapskrav som säger att 
eleven ska samspela, diskutera, eleven ska i samspel med andra utveckla vissa färdigheter. På så sätt 
menar denna lärare att den kursplan vi har blir väldigt exkluderande för dessa elever.  
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Det här är kunskapskraven du ska nå, annars kan du inte läsa den här kursen, då ska du läsa en annan kurs. 
Men hade samspelsparametrarana inte funnits, hade eleven kanske uppnått alla målen i planen. Det är 
svårt att förhålla sig till. Elever med autism läser ju efter grundskolans kursplan så länge hen inte har en 
utvecklingsstörning, och därför är dom väldigt ifrågasatta dom här autismenheterna. Men samtidigt, har 
eleverna ändå inga förutsättningar i en stor grupp att nå sina mål (Utdrag gruppintervju 2018-11-12).  

Lärarna fortsatte prata inkludering och lyfte positiva faktorer som förebilder, och hur det faller sig vid 
lärande i små grupper med tre till fyra elever. De poängterade vikten av modeller för eleverna med 
autism eller ADHD, och uttryckte att det är en nackdel att inte ha förebilder som samspelar och gör 
som “man bör”. Samtidigt som de lyfte vikten av att vara i ett sammanhang med elever som inte har 
svårigheter, sa de även att modellandet är svårare att ta till sig för elever som även har en 
utvecklingsstörning. Detta kan vara ett bekymmer om man som pedagog ska vara den enda som 
förevisar önskvärt beteende. Vidare reflekterade lärarna över att det säkert är jätteskönt för elever med 
avvikande beteende att någon gång tillhöra en grupp där man känner att man inte är annorlunda hela 
tiden, vilket mer blir fallet då eleven är med elever som är mer lika sig själv. En annan åsikt som lyftes 
var: 

- Om man märker på en elev att den inte trivs eller inte mår bra av att komma in i en klass eller med 
många elever fast man gör det ändå. För vems skull gör man det? (Utdrag gruppintervju 2018-11-12).  

Vidare diskuterades vikten av nätverk för en inkluderande skola, att många personer med olika 
perspektiv kan samlas, diskutera och reflektera tillsammans. Lärarna anser att psykolog och 
arbetsterapeut ska finnas med och du ska ha möjlighet att prata med rektorn. 

Förutsättningar för lärande  

Lärare berättar att de tänker att lärandet behöver utgå ifrån hur eleven mår. Har eleven inget gott 
grundmående så finns det inga förutsättningar. Först måste grunden med trygghet, struktur och relation 
skapas sen kan vi utmana genom att använda oss av det som intresserar och motiverar eleven och 
bygga lärande utifrån det så eleven får känna glädje och tillfredsställelse. Som lärare bör man fråga sig 
vad eleven mår väl av. De intervjuade lärarna spekulerade kring om det var så att lärare inom alla 
skolverksamheter borde arbeta lite åt det hållet som vi ofta gör inom särskolan. Till exempel bör det 
finnas ett klassrum eller ett eget ställe att dra sig tillbaka på, en trygg plats. Möjligheten ska finnas att 
även komma in och vara delaktig i ett sammanhang på olika lektioner, ingen elev får uteslutas. 
Däremot kan ju eleven själv välja att inte vara med, kanske få möjlighet att alternera mellan olika stora 
grupper. 

- Eleverna måste ges förutsättningar för att kunna va med i ett sammanhang. Stora grupper tex. är ju ett 
problem för många. Och då måste man ju anpassa undervisningen och verksamheten så att man klarar av 
det där. De här eleverna kommer ju förmodligen inte ingå i stora sammanhang utan kanske ska lärandet 
ske mer i små grupper. Sen är ju frågan om det precis ska vara en egen skola eller klass, det är svårt att 
säga. Det är viktigt att reflektera över vilket sammanhang eleverna så småningom kommer att vistas i, och 
vad behöver då just den här elever. Det handlar ju om att träna för att klara sig så bra som möjligt i livet. 
Och hur kommer livet se ut för den här eleven? Jo den kommer att vara i miljöer med olika personer att 
förhålla sig till (Utdrag gruppintervju 2018-11-12).  

Lärarna uttryckte att det nog är viktigt att välja när man tränar det sociala, om man som de sa, nu ska 
träna det sociala. De kom dock fram till att även om eleven har väldigt svårt med det, måste hen nog 
träna på det. De pekade också på värdet av att kunna hantera sociala relationer, eftersom det handlar 
om kunskapsinhämtning genom kontakt med andra människor. Det är ett lärande för livet, och trots 
stora brister är det enligt flera av dessa lärare något väldigt viktigt för eleven att lära sig. 

Lärarna lyfte även att de i undervisningen behöver fundera över syftet med lektionerna, när tränas vad. 
I den lilla gruppen kanske mest färdigheter ska tränas, där fokus inte är på sociala relationer och 
normer.  
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- Vid träning av diverse kunskaper kanske man inte ska jobba med att knyta nya kontakter, lära känna 
andra och det sociala på det sättet, det kanske man ska göra vid andra tillfällen. Inte under lektioner i stora 
grupper. Viktigt att man tänker på vad syftet är. Vilken social kontakt eleverna kommer att ha i framtiden? 
Och i andra sammanhang så tränar eleven istället på just det. Ja det är ju att anpassa, att ibland kan vara i 
en liten grupp och ibland i en stor (Utdrag gruppintervju 2018-11-12).  

Under intervjun belyste lärarna elevens eventuella behov av avskärmningen emellanåt, för att sen orka 
utmanas. De menar att det är viktigt att utmaningen varvas med något som för eleven innebär vila och 
återhämtning, annars är risken att elevens tålamodsburk blir överfylld. Återhämtning kan för en elev 
vara att röra sig, medan det är något helt annat för en annan elev. Det gäller dock för både personer 
med autism och ADHD att orken ofta tryter. 

Lärarna återkom flera gånger till vikten av att lyckas för eleven, och att anpassa utmaningarna så de 
blir lagom både gällande tid och lektionsinnehåll. Detta eftersom betydelsen av att lyckas i två 
minuter, istället för att misslyckas är jättestor. Det gäller att hitta den perfekta utmaningen utifrån vart 
eleven befinner sig och vilka förutsättningar hen har. Vi försöker ju att utmana lagom genom att se vad 
eleven kan och bedöma vad som är nästa steg, och utifrån det formulera en utmaning. Detta kan dock 
vara svårt. 

- Det är ju också väldigt vanligt inom autismspektrat tänker jag, inte för att generalisera men många har ju 
ett specialintresse.  Kanske bilar eller vad det nu kan va, att man drar nytta av det i sina utmaningar. Och 
så kanske finns nån i gruppen som kan både modella och visa vägen, men även dra lite och sprida lust och 
motivation genom det som hen gör (Utdrag gruppintervju 2018-11-12).  

Lärarna påtalade även det väsentliga i att eleverna lär sig söka information om vad som ska göras, var 
och med vem. Det ska finnas många trygga vuxna runt eleverna, samt trygghet i rutiner så att eleverna 
vet att i skolan så finns den här strukturen. Lärarna var överens om att det är en fara med att eleverna 
endast arbetar med viss personal och att de måste vara i ett visst klassrum. Vem och var tyckte de inte 
var viktigt, utan istället strukturen, arbetssättet och förhållningssättet. Arbetet måste vara föränderligt, 
eftersom alla dagar inte är lika. 

- Men däremot behövs tydlighet vara eleven kan få informationen om vad som ska hända och var jag 
ska vara och med vem. Barn med autism behöver struktur, men det behöver väl alla barn. Så 
anpassningen blir bra för alla. Alla behöver veta när lektionen börjar och slutar, var ska jag vara och när 
ska jag va där och med vem och vad lektionen ska innehålla. Det är ju bra för alla. Men samtidigt gäller 
det att vara lyhörd. Personer med någon form av autismspektrum är ju individer, och för vissa är det ett 
jättekrav att kunna följa ett schema. Så det vi tänker är en trygghet blir då för eleven istället ett krav, 
och kanske till och med en trigger. Vissa elever kanske är mer beroende av andra typer av rutiner. Det 
kan vara individuellt hur mycket eleven klarar av att ta in. Kan jag veta vad som är nu och sen, eller 
hela dagen, eller delar av dagen. Är det till min fördel att veta i detalj vad lektionen ska innehålla 
(Utdrag gruppintervju 2018-11-12).  

Lärarna uttryckte även att det nog handlar mycket om de vuxnas utbildning, kunskap, och förmåga att 
utarbeta arbetsmetoder. Utifrån detta kan det handla om anpassningar som till exempel bildstöd, 
tecken och hörselkåpor, och/eller bås för avskärmning för elever som väljer det, samt att skala bort 
intryck i klassrummet. Egentligen kanske detta skulle kunna erbjudas i stor klass, men lärarna tyckte 
ändå att det är positivt med mindre klasser. Å andra sidan uttryckte de att det är viktigt att fundera på 
gruppstorlek. En lärare uttryckte att om klassen till exempel består av 22 elever varav två befinner sig 
inom autismspektrumet, då finns ju möjligheten att göra små grupper i den stora klassen.  

  
Avslutningsvis berörde lärarna vikten av att inte glömma bort elevens svårigheter (diagnosen) på 
vägen under skoldagen, vilket säkert händer. Att läraren planerar utan att anpassa för eleverna med 
ADHD eller autism och därmed utsätter dem för situationer de inte borde behöva vara med om. De 
trodde dock att det händer mer frekvent i grundskolan, men även i särskolan. 
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Elevens perspektiv   
Litteraturen beskriver hur inkludering kan se ut och vad som räknas som bra inkludering. Vi vill här 
genom berättelser ur verkligheten ge en bild av hur det kan vara för eleven i dennes vardag. I vissa fall 
utgår beskrivningarna från elevernas egna utsagor men i vissa fall är det föräldrar, pedagoger eller 
andra vuxna kring eleven som har förmedlat bilden.  

Oskar 

Oskars berättelse förmedlas av hans mamma, personal omkring honom, men också av honom själv. 
När Oskar var 6 år fick han diagnosen Aspergers syndrom, vilket idag benämns som autism. Hans år i 
förskoleklass var rörigt och alla gruppaktiviteter blev kaos. Oskar fick utbrott och blev så arg ibland 
att han bet, sparkade och slog både kamrater och vuxna (Pettersson, 2017). 

Oskar var trött och ledsen, kamraterna var ledsna och rädda, de vuxna var ledsna, rädda och villrådiga 
(Pettersson, 2017, s. 8). 

Utifrån den rådande situationen kontaktade rektorn på skolan Lena Pettersson som har stor erfarenhet 
av elever med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd. Skolans personal var 
villrådig och visste inte hur de skulle hantera situationen. 

De kände igen situationen och tänkte: det här kommer att hända fler gånger och vi har inte strategierna. 
Men det fanns en stark vilja att hitta dem (Pettersson, 2017, s. 9). 

Detta var på våren under förskoleklass och det fanns en rad utmaningar att ta hänsyn till; Oskars 
vårdnadshavare hade börjat fundera på annan skolgång för honom, arbetslaget kring Oskar orkade inte 
längre och visste inte vad de skulle göra, kamraterna var rädda för Oskar, och rektor och 
specialpedagog hade inte heller klart för sig vad som behövde göras men en vilja att försöka. 

Då situationen var som den var kring Oskar valde man att placera honom enskilt i en lokal i anslutning 
till skola. Nu var frågan vem som kunde tänka sig att vara med Oskar på dagarna. Ingen i personalen 
vågade vara ensam med honom så det beslutades att man skulle vara två varav en arbetade aktivt med 
Oskar. 

- Jag såg denna lösning med två vuxna tillsammans med Oskar i en egen lokal som en unik möjlighet att 
lära känna Oskar och hans behov. Detta måste vi göra något bra av (Pettersson, 2017, s. 15). 

Resten av våren fungerade bra. Oskar tyckte om att göra saker med de vuxna och man började hitta 
strategier för att bemöta honom. I maj började man planera för nästa läsår. Man visste vilken personal 
som skulle finnas runt Oskar, att han skulle tillhöra en elevgrupp på 40 barn bestående av sex- och 
sjuåringar, och hur lokalerna såg ut. För att få en så bra start som möjligt formulerades ett antal mål. 
Det var viktigt att Oskar var formellt delaktig i gruppen men utifrån sina behov hade möjlighet att 
jobba enskilt. Alla i arbetslaget skulle arbeta med Oskar och ingen skulle vara rädd för honom, varken 
barn eller vuxna. Man kom också överens om vikten av att tillvarata Oskars intressen. 

Första skoldagen träffade inte Oskar sina klasskamrater utan fick i lugn och ro bekanta sig med de 
vuxna och lokalerna. Planeringen kunde ske på gruppnivå, hur kan vi anpassa i gruppen för Oskar? 
Det kunde också handla om att han hade en speciell uppgift t.ex. hämta något eller visa något. Det 
kunde också utgå från individnivå där något Oskar gjort kunde bli en gruppaktivitet. 

En period gjorde Oskar tillsammans med en pedagog olika experiment. Dessa experiment blev sedan 
tillsammans med Oskar en klassaktivitet (Pettersson, 2017, s. 22). 

Arbetslaget valde att göra de flesta aktiviteter i en större och en mindre grupp. Oskar ingick oftast i 
den mindre gruppen. På denna skola äter barnen i klassrummet men Oskar åt sin mat i ett mindre rum 
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tillsammans med några andra barn. Eftersom man visste att några barn var rädda för Oskar var ingen 
tvingad att ingå i den mindre gruppen. 

Oskar hade svårt att ta in information i helgrupp därför fick han de extra förberedelser han behövde 
enskilt. I den stora gruppen hade han svårt att förstå att informationen även riktade sig till honom. Man 
försökte hitta en rörlighet mellan Oskar i helgrupp, i liten grupp och enskilt. Ibland var personal sjuk 
och då minskade ofta de tillfällen som Oskar var i storgrupp. Istället byggdes innehållet på ”säkra 
kort”, saker som Oskar gillade extra mycket att göra. 

Så ser verkligheten ut. Det är det som är vardagen. Hur än vardagen ser ut och vilka än förutsättningarna 
är, finns grundtänkandet bakom planeringen kvar. Utifrån dagens förutsättningar är det de vuxnas ansvar 
att göra en planering som har så stora möjligheter att lyckas som det går (Pettersson, 2017, s. 25). 

Det har varit perioder när personalen inte vetat vad de skulle göra, när Oskar inte velat, när han varit 
otrevlig, alla varit trötta, och sjukdomar satt hinder i vägen. Det är då viktigt att acceptera att det är så 
och inte tappa tron. 

Man får sänka ambitionerna för ett tag! Man kan inte arbeta på samma sätt hela tiden (Pettersson, 2017, s. 
41). 

När Oskar var sex år behövde han arbeta enskilt under en längre tid. En liknande situation inträffade 
när han gick i årskurs nio. Ibland uppstod det situationer när man behövde göra på ett annat sätt än 
man först tänkt men det var ok. Under högstadiet kom nya utmaningar när Oskar sa nej till de 
anpassningar som fungerat tidigare. Vid frågor kring varför svarade han att det var viktigt för honom 
att vara som alla andra. Det var svårt att få honom att arbeta i det mindre sammanhanget vilket ledde 
till konflikter. Konflikterna grundade sig ofta i att Oskar hade svårt att läsa de sociala koderna och att 
han var trött. Det var påfrestande att vara i det stora sammanhanget och det var svårt för pedagogerna 
att motivera honom. 

När Oskar var på skolan ville han alltså ha det som alla andra. Att där vara i ett mindre sammanhang eller 
på annat sätt få något anpassat var omöjligt. Men att ibland ha utökad praktik eller undervisning utanför 
skolan fungerade bra (Pettersson, 2017, s. 43). 

I februari 2017 träffar Lena Pettersson Oskar för att samtala om skoltiden. Vid slutet av samtalet ber 
hon Oskar att fundera på vad ett gott liv är. Han svara att det är ett liv som man själv trivs med. Han 
berättar att han har svårt att släppa mörka minnen som är förknippade med misslyckanden men att han 
mer och mer kan se sina styrkor. 

Oskar fäster blicken på mig och säger” När du klarar av dig själv så klarar du av allt annat” (Pettersson, 
2017, s. 84). 

Axel 
När Axel gick i femte klass visade det sig efter utredning att han inte hade någon utvecklingsstörning 
utan endast autism. Detta innebar att han inte längre tillhörde särskolans målgrupp. Först fick han gå 
integrerad elev i särskolan men flyttades sedan över i en mindre undervisningsgrupp. I den mindre 
undervisningsgruppen gjorde Axel stora framsteg i sin utveckling. Axels mamma trodde att det inte 

var aktuellt att han skulle gå i vanlig klass men när Axel skulle börja sjuan kallades hon till möte där 
hon informerades om att Axel precis som alla de andra eleverna i den lilla gruppen skulle över till 
vanliga grundskolan (Lärarförbundet, 2016a). 

– Det var ett beslut på gruppnivå. Alla sjuor skulle över. Det gjordes ingen individuell prövning. Ingen såg 
till just Axels behov inför övergången (Lärarförbundet, 2016a, s. 23). 
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När Axel hade gått i skolan några veckor i sjuan började hans mamma hitta skador på honom. Detta 
hade aldrig hänt förut men för att klara klassrumssituationen började han skrapa sig med en vass penna 
under lektionerna. Axel var fylld av ångest, ledsen och uttryckte att det vore bättre om han inte levde. 
Han uttryckte själv att han inte behandlades illa varken av lärare eller elever i klassen. 

– Jag tror inte ens att klasskamraterna lade märke till honom. Men det var hela den sociala biten som var 
svår. Många elever på ett ställe och mycket ljud. Och en undervisning som inte var riktad till honom 
(Lärarförbundet, 2016a, s. 24). 

För Axels del önskade hans mamma att han fick gå i liten grupp utan krav på samverkan med en 
vanlig grundskoleklass. Hon uttrycker att det handlar om överlevnad och att Axel ska vara glad 
(Lärarförbundet, 2016a). 

Emelie 

Emelie lärde sig prata när hon var fyra år och man funderade på om hon kanske hade en språkstörning 
men en första utredning ledde inte till att hon fick någon diagnos. När hon gick i trean ökade hennes 
svårigheter då skolämnena blev mer abstrakta hennes mamma upplevde att lärarna mest ansåg att hon 
skulle skärpa sig. Vid överlämning till fyran framhöll både psykolog och logoped att Emelie behövde 
vuxenstöd både på lektioner och raster men så blev det inte. Emelie blev mobbad och hamnade mer 
och mer ensam i ett grupprum där hon inte fick tillgång till någon undervisning. Under fjärde klass 
diagnostiserades Emelie med autism och vartefter även med ADHD. Emelie mådde mycket dåligt, 
skadade sig själv och ville inte gå till skolan. Trots detta såg föräldrarna till att Emelie kom till skolan 
varje dag av rädsla för att bryta mot skolplikten (Lärarförbundet, 2016b).  

Mellanstadiet var en kamp men när Emelie skulle börja högstadiet satte föräldrarna sitt hopp till den 
nya skolan som hade fått en ny rektor med autismkompetens. De hade ett första bra möte med skolan 
där de fick känslan att Emelie var i centrum, att de ville lära känna henne och hennes behov. 

Ingen sa” Vi kan de här barnen”. Säger man så är man redan fel ute (Lärarförbundet, 2016b, s. 29). 

Tidigare hade det uttryckts att det var bra om Emelie var i klassrummet i helklass. Föräldrarna 
upplevde det som en strävan och en slags värdering. När hon nu bytte skola fick hon direkt starta i ett 
litet rum på Flex gröna. Flex gröna har ersatt mer traditionell stödundervisning på denna skola. Här 
arbetar tre specialpedagoger och en resurspedagog. Hit kommer även ämneslärare och undervisar så 
att eleverna får vistas i den miljö där de lär bäst. Det kommer ca 35 elever med olika grad av 
stödbehov under en vecka. De kommer allt från några timmar i veckan till att de får all sin 
undervisning här. När Emelie började på Flex gröna hölls det öppet för att hon kanske skulle vilja gå 
till sitt hemklassrum men ganska snart insåg man att hon inte vågade sig ut i korridorerna. Dock får 
hon gärna sitta och jobba i det större klassrummet. Johan Bernmalm som är specialpedagog på enheten 
uttrycker att Emelie ser glad ut, pratar med de andra eleverna och är på så sätt en del av ett socialt 
sammanhang. Emelie är den enda eleven som just nu är hela sin skoldag på Flex gröna. 

– Det skulle inte vara inkludering om vi tvingade in Emelie i en klass. Det hade inte varit rättvist att göra 
så. Hon skulle inte komma till skolan alls, säger kollegan Erika Johansson och tillägger att de inte släpper 
strävan att Emelie ska gå i sin egen klass, även om det inte ser ut att bli så den närmaste tiden 
(Lärarförbundet, 2016b, s. 29). 

Emelies mamma uttrycker att den inkludering som hon upplever finns när Emelie är på Flex gröna är 
tillräcklig. Hon menar att Emelie är i ett sammanhang där hon känner sig värdefull. 

– Idag är Emelie inkluderad. När hon satt ensam i ett grupprum på mellanstadiet för att hon inte klarade att 
vara i klassen, då var hon väldigt exkluderad (Lärarförbundet, 2016b, s. 29).  
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Alexander 

Alexander är från Rumänien och bodde sina tre första levnadsår på barnhem, innan han blev adopterad 
av sina svenska föräldrar. Han fick sin autismdiagnos vid fem års ålder och tror att behandlingen han 
utsattes för på barnhemmet har stor betydelse för hur han känner, tänker och fungerar idag, men också 
för sin funktionsnedsättning. Hans intresse och primära yrke är dataprogrammering, men han arbetar 
även med musik. Alexander hoppas på att öka förståelsen för funktionsnedsättningen i samhället 
genom sin bok där han vid 27 års ålder bland annat berättar om sin tid i skolan och hur han upplever 
sig bemött av samhället. Alexander inleder med att beskriva hur samhällets krav försvårade hans 
möjligheter att få vara precis som han är: 

- Men plötsligt drogs jag in i det svarta hålet, som kallades för ”samhället” där gravitationen, i form av 
krav på att vara någon annan, en pjäs i ett socialt spel, det var då mina energier blev mörka och oron 
vaknade till liv (Forselius, 2018, s. 2).   

Han berättar vidare om hur han många år senare genom meditation hittar ett sätt att slita sig loss från 
vad han kallar det svarta hålet och upplever harmoni och möjligheter att få vara precis så som han är 
och känner sig i stunden. I boken berättar han bland annat om olika perioder i hans liv genom 
grundskolan: 

- I ettan och tvåan gick jag på Skärsätra skola på Lidingö innan jag flyttade till Lidköping 2000. Det var en 
bra tid i skolan. Jag gick i en anpassad klass med bara tre elever. Vi gjorde många saker tillsammans. 
Undervisningen skedde på ett bra och pedagogiskt sätt.  Vi hade två lärare i klassen och vi gjorde många 
bra saker .... Vi hade samma lärare för nästan varje ämne utom slöjd och idrott …. Vi åkte på många 
studiebesök i orienteringsämnena. Vi var bland annat på Tom Titts …. Jag tittade mycket på TV-
programmet ”Hjärnkontoret” … (Forselius, 2018, s. 14f.).  

Alexander beskriver vidare om skoltiden efter Skärsätra, då han flyttade och gick årskurs tre och fyra 
på en skola i Lidköping. Han berättar i boken att problemen för honom började på riktigt då. 
Skoldagarna bestod av mycket bråk inklusive våld, och hans skola var som han själv uttryckte det, en 
förvaring av högstadiebarn med stora svårigheter. Miljön gjorde Alexander mycket orolig och han 
hamnade ofta i konflikt med andra elever. Han hade inga vänner för som han själv beskriver det, var 
alla på skolan elever med så pass stora svårigheter att de var flyttade dit från sina hemkommunskolor. 

Alexander fick så småningom börja i vanlig skolklass vilket han inledningsvis tyckte var spännande. 
Dock började problemen, i och med det att hopa sig för honom. På grund av problematiken med det 
sociala spelet hamnade han ofta i konstiga situationer. Större delen av högstadietiden beskriver 
Alexander som en svår skoltid: 

- På grund av mina problem på högstadiet beviljades jag anpassad skolgång, där jag skulle få jobba på en 
arbetsplats en dag i veckan för att få lite avlastning från skolarbetet och skolmiljön .... Jag satt på det dem 
kallade ”Rondellen” ofta och gjorde mina uppgifter där (Forselius, 2018, s. 29). 

Rondellen var en plats där elever med svårigheter kunde få sin undervisning om det inte fungerade för 
hen i klassrummet. Svårigheterna i skolan blev stora och Alexanders mående försämrades. På en 
elevvårdskonferens beslutades att alla hans lektioner skulle vara utanför klassrummet och istället i 
Rondellen där det inte var så många elever. Det gick mycket bättre ett tag för Alexander, då han en tid 
tillbringat all sin undervisning i Rondellen. Det gick dock lite upp och ner men Alexander beskriver 
ändå den avslutande delen av grundskoletiden som positiv: 

Men medicinen i kombination med att jag fick vara i Rondellen gjorde att jag fick ny energi och resultaten 
på proven steg snabbt (Forselius, 2018, s. 32).  

Förutom tiden i skolan berättar även Alexander lite om olika fritidssysselsättningar som han parallellt 
ägnade sig åt: 
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- I juli var jag en vecka på ett sommarläger för barn och unga med NPF som anordnades på Sjölunda och 
bekostades av kommunen. Där fick jag vara utan dator en vecka men bada mycket .… Där kunde jag 
känna att jag fick vara den jag är, inte lika påfrestande som i skolan även om jag fick vara utan datorer 
eftersom det var inriktad på vattenaktiviteter (Forselius, 2018, s. 22f.). 

Alexander belyser i boken hur viktigt det var att det han sysselsatte sig med var tillräckligt intressant, 
eftersom han då kunde stänga av andra störningsmoment som annars kunde ta all energi och 
uppmärksamhet från det han förväntades arbeta eller aktivera sig med (Forselius, 2018). 

Paula  
Paula Tilli berättar i sin bok att hon vid 24 års ålder fick sin diagnos Asbergers syndrom, vilket för 
henne var en lättnad. Hon har språket och kan berätta vilket stöd som behövs då man befinner sig i 
autismfältet, eller då man är en asbergare som hon själv kallar sig och andra med samma diagnos. Tilli 
påtalar att diagnosen som tidigare hette Asbergers syndrom inte existerar längre, utan att diagnosen nu 
heter Autismspektrum tillstånd. Hon tydliggör även att namnet på diagnosen är oväsentlig men att det 
är av stor vikt att personer som uppfyller diagnoskriterierna får rätt bemötande och har rätt att finnas 
(Tilli, 2015), i enlighet med citatet nedan: 

Bara vetenskapen om att jag fick vara mig själv i skolan hade gjort mig lugn och avslappnad (Tilli, 2015, 
s. 122). 

Paula upplever att omgivningen har lägre tolerans för ens olikheter, ju mer normalt utseende man har. 
Då förväntas man klara av sådant som de flesta andra klarar av och lägre förståelse finns för att man 
fungerar annorlunda. Kraven är besvärliga att leva upp till då svårigheterna inom vissa områden är 
väldigt stora.  

- Kräver man av oss att vi ska ”skärpa oss” är det som att säga till en person som brutit benet: ”Visst skulle 
du kunna springa ett maratonlopp om du bara kunde skärpa dig lite grann. Jag vet att du har brutit benet, 
men det är ingen ursäkt att undvika saker man har svårt för. Om du får ont, får du försöka ännu mer!” Alla 
människor bör utsätta sig för utmaningar, men endast i lagom dos. Precis på samma sätt som man inte bör 
bota stress med ännu mer stress, mår ingen bra av att ständigt tvingas klara av utmaningar men inte ens har 
förutsättningar att klara av. Men tyvärr får man ofta alldeles för höga krav på sig om man lever med en 
osynlig diagnos (Tilli, 2015, s. 19f.). 

Paula beskriver att hon alltid har haft specialintressen och rutiner, och aldrig känt behov av variation 
utan istället föredrar att göra samma aktiviteter. Hon har ingen förståelse för varför hon skulle behöva 
prova massa nya saker och variera sig då hon redan är nöjd som hon är. Hon lyfter vikten av rutiner, 
och att det inte handlar om tvångssyndrom, utan att det är strategier för en fungerande vardag. 

När jag alltid gör samma saker slipper jag tänka. När jag tänker för mycket blir jag extremt trött och kan 
inte ens njuta av livet, och därför vill jag undvika situationer där jag måste tänka. Skillnaden mellan tvång 
och rogivande rutin är enorm. Tvång är något som tar energi och som den drabbade lider av, medan rutiner 
för oss asbergare oftast är någonting lustfyllt och roligt (Tilli, 2015, s. 38). 

Fortsättningsvis berättar hon om sina svårigheter gällande motoriken samt att tolka och komma ihåg 
bilder, vilket hon tycker har ställt till mycket större problem för henne än vad 
autismspektrumtillståndet har gjort. Allra helst under skoltiden, eftersom färdigheterna där behövs i 
flertalet skolämnen. Som exempel lyfter hon tillfällen då instruktioner ska följas för att uppgiften ska 
kunna utföras korrekt i slöjden, eller vid experimenterande på kemilektionerna. Paula berättar om hur 
oviktigt hon nu i vuxen ålder tycker att sådana färdigheter är, och att hon enkelt löser dylika 
svårigheter. Behöver gardiner sättas upp kan boendestödjaren hjälpa till och ska något sys fungerar det 
bra att anlita en sömmerska. Hon beskriver också i sin bok att personer med autismspektrumtillstånd 
ofta medvetet måste lära sig göra saker som går på automatik för andra människor, i en värld som 
dessutom inte alls är anpassad efter behoven som personerna med funktionsnedsättningen har. Att lära 
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sig nya saker kräver tankeverksamhet som hjärnan tröttas ut enormt mycket av och som till och med 
gör att hon mår dåligt.  

- Trots att det egentligen ingick i kursplanen var det inte så viktigt att jag skulle lära mig hur man 
fakturerar föreläsningar och gör webbsidor eftersom sådana saker gjorde mig helt utmattad. När jag slapp 
tvinga mig själv att försöka lära mig saker jag var dålig på kunde jag istället koncentrera mig på mina 
styrkor .… Personalen i skolan insåg också att det inte var någon idé att tvinga oss elever att göra fel saker 
vid fel tidpunkt om vi saknade energin just då (Tilli, 2015, s. 119).  

Vad som skiljer Paula från de flesta normalstörda personer som hon själv uttrycker det, är att hon 
oftast lär sig en sak i taget, och när hon kan det riktigt bra fortsätter hon med att lära sig nästa sak. 
Vidare skriver hon att för personer med Autismspektrumtillstånd kan relationer vara en utmaning. 
Vissa skulle gärna vilja skapa relationer och hitta vänner men har svårigheter med det. Andra känner 
inget behov av vänner utan trivs ensamma. Paula beskriver hur hon haft svårt att tillsammans med 
andra människor känna gemenskap. Hon lyfter även sin kärlek för ensamheten, och för att hon ska 
orka umgås med andra handlar det villkorslöst om att hennes intressen måste delas. Vidare berättar 
hon om antalet gånger hon i skolklassen eller på fest, hamnat bland människor som direkt funnit 
varandra och hur hon där hamnat utanför. 

När man anställer en person med asberger syndrom eller har en student med funktionsnedsättning på sin 
kurs bör arbetsgivarna och lärarna vara flexibla, se över sina krav och fundera på vad som verkligen är 
viktigt. Om personen är väldigt duktig på ett jobb som inte kräver någon kundkontakt, är det verkligen så 
viktigt att hen är social på fikarasterna .... Räcker det inte att hen utför sina arbetsuppgifter med ett mycket 
bra resultat …. Ågesta folkhögskola var ett perfekt ställe för mig; skolan är anpassad exakt efter 
asbergarnas behov. Där behöver man inte hälsa och vara social så länge man var trevlig och respektfull 
mot klasskamraterna och personalen. På Ågesta folkhögskola insåg läraren vad som verkligen var viktigt 
för eleverna att lägga energi på. Det kanske inte var så viktigt att hälsa på alla varenda morgon man kom 
till skolan … (Tilli, 2015, s. 118). 

Ågesta folkhögskola upplevde Paula som ett perfekt ställe. Men trots det gjorde studierna henne 
utmattad, och sista månaderna orkade hon inte gå dit. Hon beskriver att det egentligen inte var 
studierna som tröttade ut henne utan att den stora orsaken var att tillbringa lektioner i ett rum 
tillsammans med andra människor. Och även att skolan var anpassad för henne, så fanns inte 
tillräckligt med ork för att åka dit flera dagar i veckan även om hon skulle få ett separat rum att studera 
i (Tilli, 2015).	
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Diskussion 
Vårt syfte med detta arbete har varit att ge en bred bild av attityder och syn på inkludering, och då 
framför allt inkludering av barn med utvecklingsstörning och ADHD och/eller autism. 

Vad är inkludering och hur lyckas vi? 

Inkludering som social interaktion  

Vårt resultat visar att det finns många olika sätt att beskriva och definiera inkludering, vilket enligt 
Nilholm och Göransson (2016) kan leda till begreppsförvirring. Det uppenbarade sig även vid vår 
fokusintervju, att lärare verksamma på samma skola definierade inkluderingsbegreppen olika. Enligt 
social ordning innebär det att man inte har samma föreställningsvärld, kanske inte ens på de 
grundläggande punkterna, och därför rubbas den sociala ordningen och man är inte klar över vad som 
är den rätta. 

Vidare lyfts tankar i resultatet om att det inte finns möjlighet att förstå vad inkludering verkligen är 
förrän man tar elevens perspektiv. Definition av situationen innebär att varje situation definieras 
utifrån hur individen uppfattar den. Då forskning lyfter vikten av att utgå från den det berör är det 
viktigt att sträva efter att ta den andres roll, elevens, och på så sätt sträva efter en förståelse för hur 
denne definierar situationen. Även berättelsen om Axel belyser vikten av att inta individens 
perspektiv. Trots välmående och kunskapsutveckling, fick inte Axel fortsätta att undervisas i en 
mindre grupp, utan skulle inkluderas i en större klass. Detta resulterade i att Axel blev ledsen och 
ångestfylld och han började självskada sig. Även i Emelies berättelse lyfts betydelsen av att lyssna på 
individen. I berättelsen beskrivs hur något som anses vara inkludering gav en känsla av exkludering, 
och det som många anser vara exkludering istället gav en känsla av inkludering. Efter år av skolgång i 
grupprum utan lärare, en känsla av exkludering i en skola vars strävan var att alla elever helst skulle 
vara i samma klassrum i helklass, ändrades Emelies situation. Vändpunkten skedde då hon bytte skola, 
till en vars syn på inkludering såg annorlunda ut, och där hon fick sin undervisning i mindre grupp. 
Där var tanken att eleverna får vara i den miljö där de lär bäst. I det sammanhanget kände sig Emelie 
inkluderad. Vi ser även att Alexanders berättelser påvisar liknande resultat gällande inkludering och 
lärande. Imray och Colley (2017) uttrycker att tyngdpunkten vid inkludering ska läggas på lärande. 
Vidare lyfts det i litteraturen att förutsättningar för lärande handlar om måendet, vilket också lärarna i 
intervjun belyser. Vi anser att både måendet och lärandet är viktiga faktorer vid inkludering. Dessa går 
in i varandra och påverkar varandra, då ett bra mående kan uppnås utan att lärande sker men att lära då 
man inte mår bra är svårare. Dock kan det även vara som i Oskars berättelse, att eleven vill göra som 
alla andra och inte alls vill lära där hen lär bäst. Sådana situationer skapar dilemman som inte är helt 
lättlösta. Såklart funderar vi då vidare på hur det skulle sett ut för Oskar om han istället från början 
varit i en klass där det inte fanns något “göra som alla andra”, utan där alla istället lärt sig på 
individuella sätt utifrån sina förutsättningar och behov. Kanske skulle det då ha varit lättare för Oskar 
att känna sig inkluderad och att inte känna sig annorlunda. 

Enligt Nilholm och Göransson (2016) är indikationer på att miljön är inkluderande att det finns en 
gemenskap som bygger på tillit, gemensamma mål och identifikation med klassen och skolan. Enligt 
symbolisk interaktionism är förmågan att ta andras roller grunden till empati vilket innebär att man tar 
in den andres känslor och strävar efter att placera sig själv i den andres situation. Vi ifrågasätter om 
den definitionen av inkludering som innebär att alla elever ska undervisas tillsammans oavsett 
förutsättningar och behov, leder till att alla elever känner sig inkluderade. Elevberättelser talar för att 
resultatet istället kan bli precis tvärt om. Även några lärare berörde sådana tankar då de i vår intervju 
uttryckte att det kanske kan vara skönt att ibland få känna sig som alla andra, att tillhöra en grupp där 
man inte hela tiden känner sig annorlunda. Lärarna lyfte ytterligare något väsentligt vid intervjun, 
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vilket handlar om att det inte bara är lärarna som ska inkludera, utan även andra elever som ska bidra 
till att alla känner sig inkluderade. Vi är medvetna om att det inte är helt okomplicerat.   

För att miljön ska kunna definieras som inkluderande krävs det en gemenskap. Enligt Nilholm och 
Göransson (2016) förutsätter det att eleverna interagerar med varandra. Enligt symbolisk 
interaktionism ägnar individen sig ständigt åt interaktion men människan är inte social vid födseln 
utan utvecklas mot att delta i sociala kommunikations- och meningsgemenskaper. Kommunikation är 
grunden till att interagera, både gällande att göra sig förstådd och att förstå människor. 
Kommunikationssätten är många och detta med inkludering och att känna gemenskap är komplext. För 
att lyckas med detta uttryckte lärarna vid intervjun att det handlar om att se alla individers olikheter 
och tillfredsställa alla individers behov framför allt gällande kommunikationssätt men även vid 
anpassning av miljöer, gruppkonstellationer och undervisningsmetoder. Utifrån det kan man även 
tänka att inkluderingen försvåras ytterligare då eleverna använder sig av olika kommunikationssätt. 

Vid den sociala interaktionen fyller språket en viktig roll och ger oss möjlighet att inta andras 
perspektiv. Vikten av att förstå varandra vid inkludering har det till viss del tagits hänsyn till i 
Salamancadeklarationen där det står att döva och dövblinda människor på grund av sitt speciella 
kommunikationsbehov kan ha fördel av att inte vara inkluderade (Svenska Unescorådets skriftserie, 
2006). Om vi ser detta ur symbolisk interaktionistiskt perspektiv och behovet av att definiera gester 
och symboler som signifikanta, kan komplexa situationer uppstå gällande möjligheten att skapa en 
gemensam förståelse och erfarenhetsvärld. Det skulle i sin tur kunna innebära att elever med andra 
speciella kommunikationsbehov därför kan ha svårt att delta i den sociala interaktionen. Det handlar 
till exempel om elever som inte kan kommunicera verbalt utan tecknar eller kanske endast ögonpekar, 
alternativt gör sig förstådda genom olika kommunikationsapparater eller poddar. Vi ställer oss därför 
kritiska till att hänsyn inte tas i Salamancadeklarationen till fler individer än döva och dövblinda. 

Kanske är speciella kommunikationsbehov också en av de faktorer som bidrar till, och ibland får till 
följd, att högstadieelever i särskolan ofta saknar kamratrelationer. Brist på detta är något som Matson 
(2017) rapporterar från sin studie. Det är svårt att skapa relationer då kommunikationssätten skiljer sig 
åt så mycket. Ett annat hinder vid skapandet av kamratrelationer skulle även kunna vara svårigheter 
med att avläsa icke verbal kommunikation, pantomimiska gester, vilket beskrivs i berättelsen om 
Oskar. På grund av att Oskar hade svårt att avläsa sociala koder hamnade han ofta i konflikter. 
Pettersson (2017) belyser att elever med problematik inom autismspektrumet ofta har svårigheter med 
detta, och att de eleverna gynnas av mindre sammanhang då intrycken blir färre. Ser man dessa 
svårigheter utifrån möjligheter till relationsskapande, känns risken överhängande att det försvåras i 
stora sammanhang då mycket kommunikation sker genom kroppsspråk och blickar vilket kan bli 
svårförståeligt för individer med “social-blindness” som Petterson (2017) uttrycker det. Enligt 
symbolisk interaktionism definierar individen situationen utifrån hur hen uppfattar den och handlar 
utifrån det. Om det blir mycket intryck finns risk för att elever med dessa svårigheter definierar 
situation på ett sätt som gör att individen inte uppfattar den sociala ordningen på samma sätt som 
övriga gruppen. Detta får till följd att hen inte klarar att följa de sociala regler som den aktuella 
gruppen har och att det kan vara svårt att knyta kamratrelationer, situationen definieras olika. 

Då många elever med utvecklingsstörning och ADHD och/eller autism har svårt att tolka 
sinnesintryckav olika slag kan det fungera bättre när färre elever arbetar tillsammans. Enligt symbolisk 
interaktionism deltar vi ständigt i interaktion. För att detta ska fungera måste vi definiera gester på 
samma sätt. Då de pantomimiska gesterna innefattar kroppsspråk kan detta vara svårt att tolka för 
många elever med utvecklingsstörning och ADHD och/eller autism. Flera källor i resultatet lyfter fram 
mindre elevgrupper som ett lämpligt alternativ för dessa elever. Behov av att träna det som är svårt i 
mindre grupp lyfts fram av Farrell (2017). Exempel på detta är sociala färdigheter. Även lärarna 
betonade i intervjun att det är viktigt att reflektera över syftet med lektionen och att anpassningar med 
avseende på gruppstorlek görs beroende på elevens förutsättningar och behov. Många ur denna 
elevgrupp har behov av att få sociala regler, lekar och spel konkretiserade för sig. Det mänskliga 
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beteendet handlar inte om direktrespons på andras handlingar utan hänger ihop med hur avsikter och 
intentioner hos den andre tolkas. Just att tolka andra människor är ofta svårt för dessa elever. 

Som resultatet visar har elever med utvecklingsstörning och ADHD och/eller autism ofta svårt att 
tolka kroppsspråk. Vi uttrycker oss alla olika, genom medvetet eller omedvetet kroppsspråk i 
kombination med tal, bilder eller andra kommunikationssätt. Ju fler individer som finns runt eleven 
desto fler tolkningar behöver eleven göra. Paula påtalar i sin berättelse att relationer kan vara en 
utmaning för personer med autismspektrumtillstånd. Kanske har det just att göra med svårigheterna att 
tolka det som den andre gör, säger eller på något sätt visar? Detta skulle enligt symbolisk 
interaktionism innebära svårigheter med att definiera situationen.   

Den sociala ordningen – definition av vår verklighet  
Många av våra elever har svårt att definiera situationen och det krävs lång tid för att tillsammans skapa 
en social ordning för vad som gäller i olika situationer. Läraren måste vara den som är den signifikanta 
andra, som visar vägen. Enligt symbolisk interaktionism är det individens definition av situationen 
som blir dennes verklighet. Den situation individen befinner sig i omfattar hela det sammanhang hen 
vistas i. Med automatik innebär ett mindre sammanhang färre intryck att sortera och därmed ett större 
sammanhang det motsatta, fler. Lärarens ledarskap i klassrummet är av stor vikt för att skapa struktur 
och trygghet så att eleverna vet vad som förväntas i klassrummet. För att kunna definiera situationen i 
klassrummet på ett liknande sätt måste den sociala ordningen sammanfalla så att våra 
föreställningsvärldar överensstämmer på grundläggande punkter. För det krävs signifikanta symboler, 
det vill säga symboler och språk som vi uppfattar innebörden av på ett liknande sätt. 

Strategier som är synliga i vårt resultat för att träna socialt beteende är att göra det med hjälp av en 
modell eller förebild, och att eleven får feedback på sitt beteende. Det var även något som lärarna vi 
intervjuade såg stora fördelar med. Samtidigt som de också uttryckte att modellandet är svårare att ta 
till sig för dessa elever. Detta utgår från den signifikanta andra som är individer i omgivningen som är 
viktiga för oss och kan lära oss nya beteenden. Vi har själva erfarenheter av fungerande 
modellinlärning, men även situationer som inte talar för modellinlärning. De fallen handlar ofta om 
elever som har både en utvecklingsstörning och autism, och som inte verkar vare sig härma eller vara 
intresserade av personerna omkring sig. Utifrån vår erfarenhet skulle troligtvis dessa elevers 
utveckling istället gynnas av lärande i mindre sammanhang. Resultatet visar också att det är viktigt att 
individen kan alternera mellan olika gruppstorlekar. Petterson (2017) är en av dem som anser att det är 
viktigt och att man faktiskt får möjlighet att arbeta ensam när det behövs. Utifrån den sociala 
ordningen kan individen välja att samarbeta mer eller mindre med andra.  

Enligt resultatet är det också viktigt att ansvarsfördelningen mellan rektor och övrig personal är 
klarlagd och att skolan har arbetat fram en gemensam värdegrund att utgå från. Det behöver skapas en 
gemensam förståelsevärld. Då det enligt den litteratur vi tagit del av är brist på vetenskapliga studier 
som visar exempel på hur inkludering kan gå till menar Nilholm och Göransson (2016) att man endast 
bör hämta inspiration och idéer som sedan anpassas till den egna verksamheten. Situationen måste 
definieras och en social ordning måste skapas som gäller för just det sammanhang som den egna 
skolan är. För att få till detta krävs det samarbetsarenor, vilket också lärarna påtalade i intervjun. Det 
behöver finnas nätverk inom skolan där människor med olika professioner och därmed kanske också 
ser utifrån olika perspektiv, reflekterar och diskuterar tillsammans. Lyckas vi definiera situationen på 
ett liknande sätt och utifrån det uppnår empati för eleven är möjligheterna stora att det ska bli så bra 
som möjligt för eleven. Oavsett om det är en större eller mindre personalgrupp kring eleven är det 
viktigt att kartlägga varje elevs förutsättningar och behov för att kunna avgöra vilket stöd som behövs. 
Är man intresserade av individens känslor, åsikter eller erfarenheter ska man enligt symbolisk 
interaktionism studera vad som sägs eller görs, eller inte sägs eller görs.  Enligt symbolisk 
interaktionism är definitionen av situationen en ständigt pågående process där individen hela tiden 
omdefinierar situationen. Detta innebär att samarbetet kring eleven måste fortlöpa kontinuerligt för att 
hen ska få bästa möjliga förutsättningar. 
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 Enligt litteraturen är det viktigt att en kartläggning av verksamheten görs, där de förutsättningar man 
ser för lärande lyfts fram. Persson och Persson (2012) menar att det är viktigt att det som finns outtalat 
också lyfts fram i ljuset för att det ska bli möjligt att starta ett förändringsarbete mot inkludering. Dock 
måste kartläggningen utgå från vilka behov och förutsättningar varje elev har. För att kunna uppnå det 
måste lyhördhet för elevens känslor och behov finnas. Grunden är empati utifrån den definition som 
utgår från symbolisk interaktionism.  

Lärande, dess syfte och lärarens kompetens  

Vid analys av resultatet kan vi konstatera att lärarens kompetens lyfts som en central faktor för ett 
lyckat inkluderingsarbete. För att kunna möta elever på bästa sätt är det viktigt att kunna omsätta det 
generella till den enskilde och hitta nyanser. Lärandet sker mot bakgrund av tidigare erfarenheter och i 
olika kvalitativa språng. Utifrån det är det av stor vikt att läraren är lyhörd och kan definiera den 
sociala verkligheten så som eleven uppfattar den.  

Dock är det som lärarna i intervjun påtalar att det finns en läroplan att förhålla sig till, och 
kunskapskrav som eleven ska uppnå oavsett förutsättningar. Eleven förväntas utveckla färdigheter i 
samspel med andra. Vi ser med kritiska ögon på utbildningssystemet, där ofta olika behov och 
förutsättningar hamnar i skuggan av demokratiska motiv och en så kallad rättvisa. Frågan är om alla 
elever verkligen ska lära tillsammans och lära sig i stort sett samma stoff. Vid inkludering kan det 
även innebära att eleverna läser utifrån olika kursplaner. I särskolan där vi är verksamma läser 
eleverna oftast utifrån samma kursplan. Dock är behoven och förutsättningarna ofta så olika att det 
uppkommer frågor kring om det verkligen är så att alla elever kommer att ha nytta av samma 
kunskaper, och om det verkligen är möjligt att med utgångspunkt i nuvarande läroplan skapa 
förutsättningar där många elever lär sig olika saker men ändå tillsammans. Enligt symbolisk 
interaktionism sker lärande i relation till människor och föremål och lärprocesserna utvecklas genom 
att eleven lär sig se saker ur andras perspektiv, bygger upp sin reflektionsförmåga. Frågan är hur det 
fungerar att arbeta tillsammans samt diskutera och reflektera kring lärandestoffet i ett klassrum där 
elevers behov och förutsättningar skiljer sig åtskilligt åt. Lärarna uttrycker i intervjun att inkluderingen 
har ett demokratiskt syfte men också ett lärandesyfte, och att lärare måste ha metoder för att klara det. 
Å andra sidan lyfter de även vikten av att reflektera över vad olika individer kommer behöva i sitt 
vuxna liv. I Paulas berättelse beskriver hon hur lärarna utifrån sin profession ibland negligerade 
kunskapsstoff ur läroplanen då de ansåg att det tröttade ut eleverna. Istället fokuserade de på elevernas 
styrkor och lärande som gav energi, vilket Paula ansåg var positivt. Att göra som de lärarna gjorde är 
lite radikalt, men förmodligen helt rätt med tanke på att måendet troligtvis hade påverkats negativt 
annars vilket kanske resulterat i utebliven skolgång. Av Alexanders berättelse förstår man att det är av 
stor vikt för eleverna att det som ska läras är intressant, och att energin då lättare kan användas till det 
som är tänkt. Vårt resultat visar också att motivation och förståelse är viktiga aspekter att ta hänsyn till 
vid bemötandet av dessa elever.  

Lärandet kan enligt symbolisk interaktionism med fördel utgå från leken som undervisningsprincip 
även vid mer formellt lärande. Denna undervisning utgår från att sinnet behöver näring och detta sker 
genom ett sätt som väcker individens aptit. Leken som undervisningsprincip utgår från elevens intresse 
och ger stöd för lärandet där hen befinner sig. Enligt Farrell (2017) är en bra strategi för att skapa 
motivation att knyta an till elevernas egna erfarenheter. Även elevers specialintresse är lämpligt att 
utgå från om ett sådant finns. Detta har vi större möjlighet att göra om vi har kartlagt elevernas 
förmågor och svårigheter. Som lärarna uttryckte i intervjun handlar nog mycket om lärarnas utbildning 
och kunskap vilket i sin tur leder till val av olika metoder för lärande samt ett reflekterande kring 
syftet med lektionen. De uttryckte också att gruppstorlek bör variera beroende på elevens 
förutsättningar och behov gällande just det som ska läras, samt ett reflekterande kring när eleven ska 
lära vad.  

Lärarna påtalade i intervjun, att elevens behov måste tillfredsställas under hela skoldagen. Planeringen 
och lektionsgenomförandet ska innehålla alla olika elevers nödvändiga anpassningar, så att elever på 
ett eller annat sätt inte blir utsatta för onödiga energikrävande och arbetsamma situationer. Enligt 
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symbolisk interaktionism är lärande ackumulering av kunskap och detta sker i relation till andra. Då 
många elever med utvecklingsstörning och ADHD/autism har svårigheter med sociala relationer blir 
lärandesituationerna mer komplexa för dessa elever vilket vi som lärare måste ta hänsyn till. Det här 
med anpassningar är dock inte helt okomplicerat, vilket vi kan utläsa ur delar av berättelsen om Oskar. 
Då han var i skolan ville han absolut inte ha några anpassningar eller vara i ett mindre sammanhang, 
utan ville ha det precis som alla andra. Däremot upplevde han inte att det var något problem att det såg 
annorlunda ut för honom då han inte var i den inkluderande skolmiljön, vid till exempel praktik då han 
inte var på skolan alls. 
Signifikanta symboler, kontinuitet och att dela samma verklighet 
Schemat lyfts som en viktig faktor både för att visa dagens aktiviteter men även för att stötta när det är 
svårt med tidsuppfattning och för att lindra oro. Fördelen med schemat är också att man kan gå tillbaka 
till det för att ta reda på hur dagen ser ut, informationen finns kvar. Schemat måste innehålla 
bilder/text som är signifikanta symboler för eleven då det annars inte fyller någon funktion. Det är 
också bra att förstärka språket med praktiska exempel då dessa har stor potential att faktiskt vara 
signifikanta symboler för flertalet elever. Vi ser direkt att behoven är åtskilliga då många elever ska 
lära tillsammans i samma klassrum, och att olika scheman behövs för att alla elever ska ges samma 
möjlighet till inhämtande av information. Ju fler elever i ett klassrum desto fler behov och olika 
förutsättningar, och därmed desto fler individuella anpassningar behöver göras. Om läraren ställer en 
fråga till eleverna måste det göras på ett sådant sätt att alla oavsett förutsättningar både förstår frågan 
och kan svara på frågan utifrån sitt sätt att kommunicera och sin uppfattningsförmåga. Det är också av 
stor vikt att eleverna ges den tid de behöver, vilket såklart skiljer sig markant åt. Lärarna vi intervjuade 
uttryckte viss oro för att anpassningar för en eller fler elever ibland glöms bort i planeringen, vilket 
kan resultera i att elever utsätts för situationer de inte borde behöva vara med om. Anpassningar i den 
fysiska miljön är också viktigt och innefattar allt från klassrummet och dess möblering till den auditiva 
och visuella miljön. Eftersom den sociala verkligheten enligt symbolisk interaktionism är subjektiv 
kan man inte veta hur någon annan uppfattar miljön omkring oss. Våra uppfattningar av miljön utgår 
från faktorer som temperatur, sinnesstämning, var individen befinner sig och med vilka hen vistas. 
Resultatet lyfter också vikten av att elever med hög sensorisk känslighet har tillgång till en tyst miljö 
med få visuella uttryck. 

Vikten av att eleven vet vem hen ska vara med framträder tydligt i resultatet. Pettersson (2017) skriver 
att det både handlar om vilka vuxna som är närvarande och vilka klasskamrater man ska arbeta 
tillsammans med. Det finns också åsikter om att det är viktigt med kontinuitet i frågan om plats, att 
eleven ska vistas på samma ställe varje dag. I Paulas berättelse belyses hur viktigt det är med 
kontinuitet för henne, samt att hon aldrig känt behov av att variera sig. Rutiner skildrar hon som något 
lustfyllt och som också är strategier för att klara av dagen. Att alltid göra samma saker minimerar 
tankeverksamheten. Hon beskriver hur tänkande skapar trötthet som resulterar i att livet inte kan 
avnjutas. 

Resultatet visar också att det krävs en hög personaltäthet och välutbildad personal för att bemöta 
eleverna på ett bra sätt. Det finns också delar i resultatet som pekar på fördelar med kontinuitet i 
frågan om personal, att samma person arbetar med eleven. Andra anser motsatsen liksom lärarna vi 
intervjuade. De uttryckte även att det innebär en fara med att viss personal arbetar med vissa elever, 
och ansåg istället att det ska finnas många trygga vuxna kring eleven. Detta ger enligt dem tillräcklig 
trygghet tillsammans med struktur, arbetssätt och förhållningssätt. Dock frågar vi oss vad faran skulle 
vara och om lärarna kanske tänker mer organisatoriskt istället för elevcentrerat. Ställer vi lärarnas 
tankar emot Paulas berättelse där hon beskriver att hon inte vill variera sig, för att det tar energi och 
tröttar ut henne, så kan man vara lite kritisk till variation av personer runt eleven. Vi frågar oss om 
lärare kanske borde lyssna in eleverna mer än vad som görs. Vid analys av vårt resultat kan vi se att en 
och samma person har större möjlighet både att bli en signifikant andre för eleven och att förstå de 
signifikanta symboler hen använder. Om eleven mår bäst av största möjliga kontinuitet, bör vi då inte 
tillgodose det behovet, i största möjliga mån? Kanske gör det stor skillnad för eleven som då 
eventuellt skulle ha mer energi över till lärande. Lärarna vid intervjun reflekterade över värdet av att 
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lyckas, och utifrån det tänker vi att eleven behöver ges de mest optimala förutsättningarna utifrån hens 
behov. 

Då vi reflekterade kring begreppet kontinuitet kom vi fram till att elevens behov av kontinuitet är 
kanske större och vidare än vad lärare ibland tänker sig. Det som lärare anser vara kontinuitet under 
dagen eller veckan gällande platser, personer och innehåll innebär eventuellt för stor variation utifrån 
elevens behov av kontinuitet. Paula lyfter i sin berättelse, liksom Farrell (2017) att människor visst 
behöver utmanas, men i lagom dos. Man ska inte tvingas klara av utmaningar man inte har 
förutsättningar att klara av. 

Slutsats   
Inkludering beskrivs i forskning och litteratur på olika sätt men alla definitionerna innebär att någon 
typ av gemenskap ska finnas. Det läggs dock olika mycket fokus på elevens upplevelse av att vara en 
del av sammanhanget och viss litteratur lägger även stor vikt vid var eleven platsmässigt är placerad. 
Vidare lyfts problematiken med att det inte finns en klar definition av vad inkludering är. Det blir svårt 
att lyckas med ett inkluderingsarbete om det inte finns klara tankar om vad målet med arbetet är. 
Utifrån allt vi läst och tagit del av under detta arbete väcks tankar kring att känslan av att vara 
inkluderad måste vara individuell och att det i så fall inte kan finnas något som säger hur inkludering 
ska vara utan mer hur det ska kännas. För att lyckas med inkluderingsarbetet finns det en stor enighet 
om att det måste finnas dialog kring förutsättningar och behov både på den aktuella skolan och kring 
elevens. Vi behöver kartlägga och diskutera kontinuerligt för att kunna följa den process som ett 
inkluderingsarbete är. 

Utifrån litteratur och forskning kan vi se att det grundläggande vid anpassningar för elever med 
utvecklingsstörning och ADHD och/eller autism är individualisering. Om vi ska lyckas ge eleven 
möjlighet att delta i ett socialt sammanhang, stort eller litet måste utgångspunkten vara en lyhördhet 
för elevens behov och känslor. Tydlig struktur lyfts som en framgångsfaktor då eleven behöver förstå 
det sammanhang som hen förväntas delta i. Språket, talat eller annan form av kommunikation, krävs 
för att kunna delta i ett sammanhang därför måste förutsättningar för detta skapas. 

Vid vår fokusgruppintervju kunde vi konstatera att uppfattningarna om vad inkludering som begrepp 
innebär, gick isär när en definition skulle uttalas. Dock visar resultatet från intervjun att det fanns en 
samstämmighet kring stora delar av vad det kan innebära och vilka anpassningar som krävs. Tankarna 
kring anpassningar som lyftes av lärarna sammanfaller också till stor del med vad litteratur och 
forskning säger. Dock skiljde det sig markant på en punkt, kontinuitet angående person och plats. Vi 
konstaterar att detta kan bero på olika faktorer, praktiska eller pedagogiska.  

Vidare forskning  
Vi har under arbetets gång konstaterat att vi haft svårt att hitta forskning kring det valda ämnet; 
inkludering för elever med utvecklingsstörning och ADHD och/eller autism. Utifrån det har vi letat 
forskning för de olika delarna var för sig för att utifrån detta få en bild av hur det kan se ut för dessa 
elever. Vi inser att det troligen är ett forskningsfält som är svårforskat då det involverar elever som i 
vissa fall befinner sig i situationer som kan uppfattas som etiskt utsatta. Dock är det angeläget att 
forskningen omfattar även dessa elever då den forskning vi hittat kring inkludering tenderar att vara 
allmänt hållen, och om den omfattar elever med utvecklingsstörning så är det utan tilläggsdiagnoser. 
Vi har funnit forskning kring lärares uppfattningar om vilka behov de känner att de har för att kunna 
bemöta elever med särskilda behov. Där angavs just kunskap kring bemötande av elever i behov av 
särskilt stöd och hur de undervisas på bästa sätt. Därmed anser vi att inkludering av elever, eller ännu 
hellre hur vi skapar ett sammanhang där varje elev oavsett förutsättningar känner sig delaktig, är ett 
betydelsefullt forskningsområde. För om vi anser att alla elever är betydelsefulla måste vi visa det 
genom att utgå från var och en av dem.  
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Bilaga 1: Missivbrev  
Missivbrev 
  
Vi, Helene och Annelie, läser nu sista terminen på speciallärarprogrammet och håller 
just nu på att skriva vårt examensarbete som handlar om inkludering i relation till 
förutsättningar för kunskapande. Vårt syfte är att utifrån aktuell forskning, litteratur, 
livsberättelser, styrdokument, stödmaterial och intervjuer utforska vilken form av 
inkludering som gynnar kunskapande för elever med ADHD och autism, med hänsyn 
till elevens funktionsvariation. 
 
Fokus för intervjuerna kommer att vara inkludering i förhållande till kunskapande för 
elever med ADHD och autism i kombination med intellektuell funktionsnedsättning. 
  
 
Allt material kommer att hanteras i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
vilket innebär att namn på personer eller skolor inte kommer att finnas med i vare sig 
arbetsmaterial, skriftliga dokument eller vid någon muntlig redovisning. 
 
Efter avslutad kurs kommer inspelningarna raderas och arbetsmaterial att förstöras. 
Insamlat material kommer endast att användas vid denna studie.  
  
 Du har alltid möjlighet att avbryta din medverkan om du så önskar.  
  
  
 
 
 
 
Jag lämnar mitt samtycke till att bli intervjuad, samt att intervjun spelas in och att det 
som sägs under intervjun stannar där. 
  
  
Datum…………………………………………. 
  
  
Underskrift                                               Namnförtydligande: 
 
……………………………………………… ………………………………………………………. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
Vi är medvetna om att det finns inkludering som fungerar där elever kunskapar i ett 
större sammanhang. Vi har dock valt att fokusera på elever med tilläggsdiagnoser till 
intellektuell funktionsnedsättning.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. I Salamancadeklarationen, kan läsas om standardregler som FN utfärdat angående 
jämlikhet och delaktighet för individer med funktionshinder.  
 

Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom 
en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov (Svenska unescorådets 
skriftserie, sid 11).  

 
– Det skulle inte vara inkludering om vi tvingade in Emelie i en klass. Det hade inte varit 
rättvist att göra så. Hon skulle inte komma till skolan alls, 
 
Ågesta folkhögskola var ett perfekt ställe för mig; skolan är anpassad exakt efter 
asbergarnas behov. Där behöver man inte hälsa och vara social så länge man var trevlig 
och respektfull mot klasskamraterna och personalen. På Ågesta folkhögskola insåg läraren 
vad som verkligen var viktigt för eleverna att lägga energi på. Det kanske inte var så viktigt 
att hälsa på alla varenda morgon man kom till skolan … 
 
● Vad är inkludering? 
● Hur kan den se ut?  
● Anpassningar?   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Det	uppges	att	elever	med	autism	behöver	umgänget	med	normala	barn	för	att	utvecklas	
och	så	skulle	det	kunna	vara	när	det	gäller	vissa	bättre	begåvade	barn.	 
Andra	anser	att	elevgruppen	istället	ska	kunskapa	i	en	och	samma	grupp.	

Vissa	forskningsresultat	påvisar	att	individer	med	autism	har	svårigheter	att	förstå	
meningsfullheten	med	social	kontakt	och	att	umgänget	med	andra	barn	ofta	innebär	en	
plåga	och	ett	hinder.	Lusten	att	härmas	verkar	saknas	helt	eller	vara	begränsad.	

Hos	elever	med	ADHD	och/eller	autism	är	just	relationer	till	olika	människor	och	deltagande	i	
mer	eller	mindre	stora	sammanhang	något	som	ofta	ingår	i	deras	problematik.		

Det	var	en	bra	tid	i	skolan.	Jag	gick	i	en	anpassad	klass	med	bara	tre	elever.	Vi	gjorde	
många	saker	tillsammans.	Undervisningen	skedde	på	ett	bra	och	pedagogiskt	sätt.		Vi	
hade	två	lärare	i	klassen	och	vi	gjorde	många	bra	saker	...	

Meningsfullhet med socialt umgänge? 
● Gruppstorlek?  
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● Med hänsyn till den problematik som man lyfter för elever med ADHD/autism, hur 
skulle det kunna se ut för elever som även har en intellektuell funktionsvariation?  

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Att barn med autism behöver struktur, en ram med relativt fasta tider och aktiviteter är de 
flesta experter på området överens om oberoende teoretisk bakgrund. Även i fråga om den 
yttre miljön är kontinuitet viktigt. Schemat skapar trygga rutiner och minskad oro hos barnet, 
och blir tillsammans med kontinuitetsprincipen i fråga om person och lokal till en säkerhet 
och rytm. Viktig förutsättning för att minimera förvirring och oro är en lugn och oföränderlig 
miljö, helst samma lokal dag efter dag för att barnets förvirring och oro ska minimeras. 

 
● Hur ser du på tankarna om en lugn och oföränderlig miljö?  
● Samma personal?  
● Samma lokal?  
● Schemats betydelse?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Enligt Läroplan för grundsärskolan 2011 ska skolan sträva efter att ge eleverna bästa 
möjliga förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling så att denne kan 
utvecklas och känna glädje och tillfredsställelse när hen gör framsteg och övervinner 
svårigheter.  
 

En likvärdig utbildning innebär inte att utbildningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 
skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas förutsättningar och behov (Skolverket, 
s.8, 2011).  
 

Kräver man av oss att vi ska ”skärpa oss” är det som att säga till en person som brutit 
benet: ”Visst skulle du kunna springa ett maratonlopp om du bara kunde skärpa dig lite 
grann. Jag vet att du har brutit benet, men det är ingen ursäkt att undvika saker man har 
svårt för. Alla människor bör utsätta sig för utmaningar, men endast i lagom dos. Precis på 
samma sätt som man inte bör bota stress med ännu mer stress, mår ingen bra av att 
ständigt tvingas klara av utmaningar man inte ens har förutsättningar att klara av. 
 
● Hur utmanar vi våra elever i lagom dos?  
● Hur tänker du kring kravnivån vid bemötandet av elever med autism/ADHD?   
● Kan vi ge dessa elever möjlighet att känna glädje och tillfredsställelse när hen 

övervinner hinder och svårigheter?   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. En djupare kritik av integreringsbegreppet är att i slutänden är det den som definieras som 
avvikande som ska anpassas till en miljö som inte från början utgår från elevers olikheter. 
 

Om man såg integreringsdiskussionen som att någon knackade på dörren och ville komma in, ville 
flera att diskussionen i stället skulle handla om något helt annat: Hur ska vi kunna bygga ett hus där alla 
har en självklar plats?  
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Om vi bejakar barns olikheter måste vi också bejaka olika sätt att bemöta dem på. Därför 
kan vi inte sträva efter ”det enda sättet” eller ”de rätta metoderna”.    

● Hur skapar vi en skola där alla har en självklar plats?  
● Hur kan vi i så fall se att det är så?  
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