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Inkludering – vem du än är, var 
du än bor? 

Framgångsfaktorer för inkludering av elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar 

Anne Arvidsson 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka framgångsfaktorerna och förutsättningarna är för att 

kunna undervisa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Frågeställningarna var: Vilken kompetens inom området neuropsykiatri anser lärarna att det 

finns i skolan? Vilka anpassningar anser de intervjuade lärarna behövs för att inkludering ska 

kunna fungera? Vilket stöd anser lärarna att de behöver för att lyckas med inkludering av barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? På vilket sätt kan undervisningsmiljön för 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skilja sig åt i de undersökta skolorna? 

I studien användes kvalitativ metod i form av intervjuer med olika pedagoger. Genom att 

besöka flera olika skolor i olika kommuner hoppades jag kunna se likheter och/eller skillnader 

vad gällde undervisningssätt och förutsättningar att inkludera elever med NPF 

(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).  
Resultatet visade att samtliga pedagoger var överens om att struktur var viktigt för alla elever och 

särskilt för elever med NPF. De ansåg att det var av stor vikt att läraren kom väl förberedd till 

lektionerna och förmedlade tydligt hur dagen skulle komma att se ut för eleverna. De intervjuade 

pedagogerna hade den inställningen att inkludering var eftersträvansvärt men att det krävdes kunskap 

och resurser för att lyckas. 
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Förord:  

 

Som lärare och förälder har jag funderat mycket över inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd i skolan. Det har gjort mig nyfiken på hur det ser ut med klasslärarnas kompetens inom 

det specialpedagogiska området då det gäller att inkludera alla barn i behov av särskilt stöd i 

gruppen både i kommunala skolor inom samma kommun och i landets städer, tätorter och på 

landsbygden. Så jag bestämde mig för att undersöka hur det förhåller sig med detta, så mycket 

som var möjligt under den här uppsatsen på grundläggande nivå.  

Jag är djupt tacksam för de intervjuer som jag har fått genomföra där jag möttes av 

engagerade pedagoger som gärna delade med sig av sina erfarenheter. Jag kommer alltid att 

minnas er. Ett stort tack riktas även till min handledare Anna-Lena Lange som med lugn, 

tålamod och erfarenhet, stöttat och uppmuntrat mig i mitt skrivande. 

Tack min kära familj som har lämnat mig ifred i min skrivarstuga! 

 

 

 

 

Stockholm, 2012-04-29  

Anne Arvidsson 
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Inledning  

Dagens samhälle och yrkesliv ställer stora krav på bland annat social kompetens, god läs- och 

skrivförmåga, stresstålighet och flexibilitet. Målen i den senaste läroplanen, Lgr-11(2011), 

ställer krav på att kunna samarbeta, diskutera och argumentera. Exempelvis är kunskapskravet 

för betyget E i år 6 i ämnet Samhällskunskap ”Eleven kan söka information om samhället och 

använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och föra enkla resonemang om 

informationens och källornas användbarhet.” (Lgr-11 kunskapskrav för betyget E i år 6, för 

ämnet Samhällskunskap) Det räcker inte att kunna använda sig av olika källor. Eleven ska 

även resonera om dess användbarhet. Det här och annat kan utgöra hinder för till exempel 

barn med Asperger syndrom eller andra tystlåtna barn. En person med Asperger syndrom har 

ofta svårt att sätta sig in i andras perspektiv och ibland även svårt att uttrycka sig i andras 

sällskap (Gillberg, 1997). 

Man bör ha i åtanke hur tiden påverkar vad som anses normalt och eftersträvansvärt i den tid 

vi lever i. I Förhammar och Nelson (2004) ges en historisk tillbakablick på hur samhället har 

sett på personer med funktionsnedsättningar. Vid mitten av 1700-talet fick till exempel inte 

personer med fallandesjuka ingå äktenskap. Pendeln har sedan svängt fram och tillbaka flera 

gånger. 1842 infördes undervisningsplikt i den svenska folkskolan där även ”vanartiga” barn 

skulle gå. På olika sätt försökte man dock segregera ”onormala” barn och sätta dem i 

förslagsvis uppfostringsanstalter (Brodin & Lindstrand, 2010). I Lgr-62  menade man att 

specialundervisningen skulle ses som individualisering av den vanliga undervisningen och var 

tänkt att ske i små grupper eller kliniker.  Några år senare började den så kallade 

normaliseringsprincipen efterlevas. Det skedde då genom att speciallärare assisterade den 

funktionshindrade eleven i klassrummet hos övriga klasskamrater.  I nästa läroplan, Lgr-69 

legitimerades detta arbetssätt och kom att kallas samordnad specialundervisning. (Brodin & 

Lindstrand, 2010) 

Enligt skollagen ska alla barn och ungdomar ha lika tillgång till utbildning. Den ska vara 

likvärdig oavsett var man bor. Det framhålls särskilt att hänsyn ska tas till elever i behov av 

särskilt stöd. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 

ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. (Skollagen, 2011, 1 kap, 4 §) 

 

Föreliggande studie avser belysa hur skolan kan ge bra förutsättningar för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

får en anpassad undervisning i inkluderande skolmiljöer. Dessutom är syftet att belysa 

framgångsfaktorer då det gäller inkludering av barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.  



2 

 

 

Frågeställningar  

Vilken kompetens inom området neuropsykiatri anser lärarna att det finns i skolan?  

Vilka anpassningar anser de intervjuade lärarna behövs för att inkludering ska kunna fungera? 

Vilket stöd anser lärarna att de behöver för att lyckas med inkludering av barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

På vilket sätt kan undervisningsmiljön för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

skilja sig åt i de undersökta skolorna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund  

Det finns flera faktorer som avgör i vilken skolform och i vilken klass, eleven får sina behov 

tillgodosedda bäst. Det kan bero på skolan, kommunen, läraren, ekonomin, diagnos eller inte, 

den enskilde elevens förmågor, inställning hos elev, föräldrar och skolpersonal, tillgång till 

hjälpmedel och kompetens hos personalen etcetera. Det innebär att såväl individuella som 

omgivningsfaktorer påverkar (Kadesjö & Mossler, 2004). 

I bakgrunden ges information om några neuropsykiatriska diagnoser, vad de kan innebära 

samt vilka anpassningar som anses nödvändiga i till exempel skolan.  

Specialpedagogiska begrepp 

Funktionsnedsättning  
Har man en bristande förmåga att fungera på det ena eller det andra sättet så har man en 

funktionsnedsättning. Om samhället inte anpassas efter denna funktionsnedsättning uppstår ett 

funktionshinder – ett hinder att fungera (Danermark, 2005). 

Danermark (2005) belyser i sin bok att det i samhället finns anpassningar som är så självklara 

att vi inte tänker på dem, till exempel rulltrappor och hissar. Ibland kompenseras så bra för en 

funktionsnedsättning att konsekvenserna inte leder till något funktionshinder, till exempel 

dålig synskärpa som avhjälps med glasögon. ”En funktionsnedsättning kan således förhindras 

att bli ett funktionshinder antingen genom att hos individen kompensera för den nedsatta 

funktionen eller att göra det i dess omgivning.” (s.14) I denna uppsats används med 
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utgångspunkt av detta genomgående ordet; funktionsnedsättning (utom om annat ord använts i 

något citat). 

I informationsskriften Kort om ADHD hos barn och vuxna (Kadesjö & Mossler, 2004) 

förklaras att handikapp uppstår ”i mötet mellan en individs funktionsnedsättning och den 

omgivande miljöns krav och utformning.”(s.11) 

Viktigt att tänka på när man pratar om funktionshindrade är hur vårt samhälle värderar 

människor beroende på vilken tid vi lever i. Förhammar och Nelson (2004) menar att 

samhället idag ställer högre krav på t ex läs- och skrivkunnighet än tidigare och därmed gör 

vissa grupper av funktionshindrade synliga, i det här fallet, dyslektiker.  

Om man istället för elever med svårigheter tänker på eleverna som att de är i svårigheter 

hamnar fokus på att ändra förutsättningarna, lärmiljön, för att passa alla, istället för att ändra 

på eleven som inte passar in. (Andersson & Thorsson, 2007)  

 

 

 

 

Specialpedagoger och speciallärare   
En specialpedagogs roll i skolan ska vara att analysera problem, handleda personal i 

pedagogiska dilemman, vara behjälplig vid skrivande av åtgärdsprogram samt ingå i 

elevhälsoteam. Specialpedagoger ska också kunna arbeta med pedagogisk rådgivning, 

handledning och skolutveckling. 1 (Studera.nu., (2012) 

I Romgård och Dahlbergs uppsats om specialpedagogens yrkesroll framkom i intervjuer med 

lärare att de trodde ”att specialpedagogen stöttar och hjälper läraren, ger handledning, är med i 

elevvårdsgrupp, gör observationer, deltar på elevvårdskonferenser och är ett stöd i skolfrågor för 

rektor.” (s.25)Samtidigt hade någon lärare svårt att veta skillnaden mellan specialpedagog och 

speciallärare.  

Då rektorerna i ovanstående intervju tillfrågades om specialpedagogens roll hade de olika 

uppfattningar om den och inte alla rektorer kände till att det fanns riktlinjer för 

specialpedagoger i deras kommun.  

En speciallärare har fördjupad kunskap inom ett visst ämnesområde såsom svenska, 

matematik och/eller läs- och skrivsvårigheter, dövhet eller hörselskada, synskada eller 

utvecklingsstörning.  Hon/han arbetar med elever inkluderande i klassrummet eller enskilt 

utanför klassrummet. Specialläraren har även specialpedagogik i sin utbildning. En 

speciallärare ska ”visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever 

i behov av särskilt stöd.”2 (Utbildningsplan för Speciallärarprogram, 2011) 

 

Inkludering och integrering  

Orden integrering och inkludering kan tyckas snarlika men det finns dock en skillnad. Att till 

exempel integrera elever med funktionshinder i skolan utan att låta dem vara delaktiga är bara 

en fysisk placering. Att inkludera eleverna är att låta dem känna delaktighet. Begreppet 

inkludering (översättning av det engelska ordet inclusion) började användas i USA för att 

förmedla ”…att skolan i sin utformning ska utgå från elevers olika förutsättningar.” (Nilholm, 

2006, s.4) 

Enligt Brodin och Lindstrand (2010) kan man särskilja några olika typer av integrering. Den 

första är individualintegrering vilket är när en elev med funktionshinder placeras i en klass 

med icke funktionshindrade elever. En andra är gruppintegrering vilket är när en grupp elever 

                                                     
1 http://jamforutbildning.studera.nu/  
2 http://www.specped.su.se/ 
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med funktionshinder placeras i en ordinarie klass. Lokalintegrering kan man kalla det när till 

exempel en särskoleklass finns placerad i en ordinarie grundskola. Den fjärde formen kallas 

funktionell integrering och med det menas att särskolan och grundskolan har vissa aktiviteter 

gemensamt. 

Traditionellt så har specialpedagogiken inneburit att eleven har lyfts ut ur klassrummet för en 

tids insatser för att ”normalisera” eleven till att mer likna de andra, de normala. Sedan har 

eleven kunnat återvända till klassrummet och fungera mer likt de andra. (Andersson, 2007) 

Genom att istället vända på steken och ändra på lärandemiljön så att den passar alla elever kan 

man uppnå inkludering. Det finns egentligen ingen som är speciell förrän de blivit definierade 

som det i mötet mellan skolans krav och dess egna behov. (Andersson, 2007)  

Groth nämner i sin avhandling att det finns en risk att en segregerande miljö kan hämma 

kunskapsinhämtandet på grund av bristande kompetens och stimulans. (Groth, 2007) ”Om 

eleven däremot integreras och därigenom får god samvaro och stimulans kan elevens 

självförtroende öka och därigenom ökar också elevens kunskapsinhämtande.” (Groth, 2007, 

s.34) 

 Det finns många funktionsnedsättningar som ställer till bekymmer för barn i skolan men i den 

här uppsatsen ligger fokus på neuropsykiatriska sådana och i synnerhet på ADHD och 

Asperger. Förkortningen NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kommer 

att användas i texten fortsättningsvis och då åsyftas just nämnda två tillstånd.  

 

ADHD/DAMP  

ADHD står för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder och kan delas in i tre olika typer där 

den ena domineras av uppmärksamhetsbrist, den andra av överaktivitet och bristande 

impulskontroll samt den tredje av både uppmärksamhetsbrist, överaktivitet och bristande 

impulskontroll, så kallad kombinerad typ. DAMP står för developmental coordination 

disorder, DCD och  motsvarar en kombination av ADHD och motorisk klumpighet. ( Kadesjö 

& Mossler, 2004)  

 

Enligt Gillberg (2004) drabbar ADHD (svåra och lättare former) ungefär ett av femton barn.  

Man kan alltså räkna med att det går en eller ett par elever med denna funktionsnedsättning i 

varje klass.  

Gillberg skriver i sin bok om funktioner som kan vara nedsatta hos barn med ADHD. 

Aktivitetskontroll är en sådan förmåga. Den innebär att anpassa sig till rådande situation och 

vara lagom aktiv, till exempel under en lektion eller en föreläsning. Ibland krävs att man kan 

hålla kvar uppmärksamheten på ett föremål eller skeende och ibland krävs att man kan växla 

mellan olika aktiviteter vilket kan vara en svårighet för ett barn med ADHD.  Om man 

exempelvis ska utföra en uppgift som kräver koncentration är det bra om man inte låter sig 

störas av ovidkommande intryck. Gillberg tar upp de vanligaste orden för att beskriva 

svårigheterna med uppmärksamhet (attention) och nämner koncentrationssvårigheter, låg 

uthållighet, avledbarhet, vakenhetsproblem, svårt att sitta stilla, bristande impulskontroll och 

svårigheter att planera. Att barn med ADHD håller igång och är överaktiva kan bero på att 

kroppen försöker att hålla igång den trötta hjärnan. Man kan likna det vid hur en person som 

fått för lite sömn under en längre tid får svårt att varva ned och somna. Att inte kunna vänta 

på sin tur, att prata rakt ut och avbryta andra verbalt eller i handling är tecken på bristande 

impulskontroll. Gillberg (2004) skriver att ”Vissa barn med ADHD/DAMP beskrivs kräva 

”omedelbar behovstillfredsställelse”, något som annars framför allt utmärker spädbarn och 

barn i tidiga förskoleår.” (s.42) Exekutiv funktion är förmågan att ha en tidsuppfattning som 

gör det möjligt att upprätthålla en strategi för att nå ett mål längre fram i tiden.  Det kan vara 
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svårt för personer med ADHD att hinna klart och att komma i tid. De kan plågas av känslan 

att inte veta hur lång tid som passerat eller återstår.  

Om man har grovmotoriska svårigheter kan man till exempel ha svårt med balansen eller ha 

svårt att lära sig cykla, simma och sparka boll. Finmotoriska svårigheter kan yttra sig som 

svårigheter att hålla i en penna, hålla sig inom rutor och på linjer vid skrivande, knyta knutar 

och knäppa knappar. Personer med ADHD kan ha auditiva perceptionsstörningar som gör det 

svårt att uppfatta tal i brus, visuella perceptionsstörningar som gör det svårt att bedöma läge 

på saker i rummet (gäller ofta personer med DAMP) eller taktila perceptionsstörningar, något 

som även det ofta drabbar personer med DAMP.  De kan ha svårt att känna föremåls karaktär 

med fingertopparna. Kinestetiska perceptionsstörningar bidrar till att personen inte har 

kontroll över sina egna leder och kanske råkar slå till någon av misstag. 

Många barn med lätt till måttlig ADHD klarar sig relativt bra i förskolan men då de kommer 

upp i skolåldern börjar ofta problemen. Då krävs att man ska sitta still, vänta på sin tur, tygla 

sina impulser och koncentrera sig på uppgifter man kanske inte finner roliga. Det kan leda till 

konflikter mellan lärare och föräldrar om man inte har ett namn på problemen. En diagnos kan 

enligt vissa underlätta stöttning av barnet på bästa sätt. Det är ofta under de första skolåren 

som de flesta har sina största svårigheter och får man inte hjälp är risken stor att man får ett 

dåligt självförtroende och en låg självkänsla. 

”I sällsynta fall är den bristande impulskontrollen märkbar inte minst som 

 aggressiva utbrott och oförutsägbara explosiva våldshandlingar. Risken är stor 

 att sådana handlingar utlöses hos en impulsstyrd pojke med ADHD/DAMP som 

 ständigt blir missförstådd, nedvärderad, retad och hånad”( Gillberg, 2004, s. 

 42). 

 

Läs- och skrivsvårigheter är relativt vanligt i kombination med ADHD. Men ofta har personer 

med läs- och skrivsvårigheter istället lätt för matematik, något som man i så fall bör fokusera 

på för att stärka eleven (Gillberg, 2004). 

I Flickor med AD/HD (Littman, Nadeau & Quinn, 2002) vill man lyfta fram flickors 

symtombild som ofta skiljer sig ifrån pojkars. Medan pojkar märks i klassrummet och därmed 

får mer uppmärksamhet kommer flickor i skymundan då de lärt sig att inte störa. Flickor med 

ADHD har ofta hög intelligens men som följd av deras funktionsnedsättning når de bara 

godkändnivå i skolämnen. Detta i sin tur medför att de når tillräckligt långt för att inte vara 

berättigade stödundervisning. Deras självkänsla sjunker och de kan senare i livet bli 

deprimerade. En ADHD-medveten lärare bör hålla utkik efter flickor som till exempel har 

svårt att följa instruktioner, som alltid verkar fråga kamraten bredvid om vad som ska göras 

eller som sitter tysta på sin plats och aldrig tycks bli klara med sitt skolarbete (Littman, 

Nadeau & Quinn, 2002). 

 

Asperger syndrom  

Personer med Asperger syndrom har bristande flexibilitet och ofta stor egocentricitet men är 

ofta nytänkande och estetiskt begåvade. ”Aspergermänniskan är fascinerande och troligen 

specifikt värdefull för människosläktets utveckling.” (Gillberg, 1997, s.18)  

De har stora svårigheter med ömsesidig social kommunikation vilket kan visa sig som 

ointresse för jämnåriga kamrater, opassande beteende eller problem att uppfatta 

umgängessignaler. De kan ha snäva intressen som upptar all deras tid eller som upprepas. 

Aspergerpersoner vill gärna införa rutiner. De har ofta sen talutveckling, ett till synes perfekt 

expressivt språk, avvikande röst och bristande ordförståelse inklusive missförstånd om ordens 
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underliggande innebörd. De har också problem inom den icke-verbala kommunikationen 

såsom brist på användning av gester och mimik. 

”Någon form av autismspektrumstörning, Kanner eller Asperger syndrom inräknade, finns 

hos 0,5-0,8 procent av alla barn i skolåldern…” (a a s.30) det vill säga i storleksordningen 

cirka en elev i var tredje klass. Det verkar finnas en överrepresentation bland pojkar som har 

funktionsnedsättningen. Man kan se en skillnad då det gäller pojkar och flickor på så sätt att 

flickor ibland saknar specialintressen.  

När man talar med en Aspergerperson uppstår ofta tysta ”luckor” som beror på att personen 

med Asperger behöver tid att analysera det han/hon just hört för att kunna besvara frågan. De 

har ofta god mekanisk läsning och ett fantastiskt minne för sådant de läst, till och med om det 

var flera år sedan. Då kan det vara svårare att minnas det man nyss hört i en muntlig 

konversation. Personen med Asperger kan vara kravkänslig och säga ”nej”. Hos pojkar leder 

detta ofta till att de blir irriterade, sura och arga och får utbrott. Däremot väljer flickor många 

gånger att gå undan och bli tysta. Sedan finns det även flickor som går med på vad som helst 

och leds av en starkare ”kamrat” (Gillberg, 1997). 

I tonåren märks svårigheter med bland annat personlig hygien, skolgång, mathållning och 

sömn. Depressiva tillstånd och identitetsproblem är vanligt. Tonåringen kan ha minutiös 

ordning i sin skrivbordslåda samtidigt som resten av deras rum är ett enda kaos. På grund av 

sin bristande flexibilitet och dåliga kommunikativa förmåga ha många svårt för grupparbeten. 

Men det största problemet kan ibland vara att tonåringen är öppet mobbad eller tyst utesluten 

ur gemenskapen (Gillberg, 1997). 

En tredjedel av alla personer med Asperger syndrom har bra utantillminne, speciellt då det 

gäller synintryck. De kan ha fotografiskt minne. Det är viktigt att komma ihåg att personer 

med Asperger alltid har starka sidor som åtminstone ibland kan kompensera helt för 

funktionsnedsättningen: 

 God allmän begåvning, uthållighet, envishet och noggrannhet är några av de 

 vanligaste positiva egenskaperna vid Asperger syndrom. Det är viktigt att alltid 

 kartlägga de starka sidorna, likaväl som symptomen på avvikelse, i samband 

 med diagnos och uppföljning.”(Gillberg, 1997, s.92) 

 

Personer med Asperger syndrom har ofta problem med central koherens som på vanlig 

svenska betyder att de har svårt att ”se skogen för alla träden”, de ser detaljer men inte 

helheter. Det är i vissa fall en styrka men i andra fall en svaghet.  

Många med Asperger syndrom är påfallande långsamma, omständliga och har svårt att 

genomföra uppgifter utan att väcka irritation på grund av sin ”tröghet”. Detta kan ha med 

automatiseringssvårigheter att göra (Gillberg, 1997). 

Det verkar som om många barn med neuropsykiatriska problem har störd tidsuppfattning, 

svårt att planera och svårt att hämma impulser. 

 

Förutsättningar för att lyckas med barnen i 
skolan/Stödinsatser i skolan  

Gillberg (2004) menar att det viktigaste utvecklingsområdet för elever med ADHD är att lära 

sig att planera. Åtgärdsprogram bör omfatta undersökning, diagnos, viss utredning, 

information, råd och stöd. När det gäller ADHD kan man inte prata om bot utan om åtgärder 

och habilitering för att lindra och minska handikappet som föranleds av 

funktionsnedsättningen. Han anser att alla barn som i tidiga skolår uppvisar inlärnings- eller 

anpassningsproblem borde genomgå screening för att tidigt kunna upptäcka ADHD/DAMP. 
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Greene (2003) beskriver hur vi kan få en mer användarvänlig skolmiljö för att kunna möta 

oflexibla-explosiva barn. ”En användarvänligare skolmiljö är en miljö där alla vuxna som 

möter barnet har en klar förståelse av hans unika svårigheter.” (a a s.245) Det är viktigt att 

höja kompetensen hos hela kollektivet. Barn med ADHD är svårmotiverade och om man som 

lärare får utbildning, får man också ökad förståelse vilket leder till ökad självkänsla hos 

barnen. Det räcker inte att en speciallärare undervisar eleven enskilt även om det också för 

många barn med till exempel ADHD och Asperger syndrom skulle vara önskvärt att de fick 

undervisning i liten grupp delar av sin skoldag (Greene, 2003).  Det har visat sig att just de 

eleverna inte kunnat få tillräcklig stimulans i stor klass. Arbetslaget måste samarbeta för att 

skapa en inkluderande lärandemiljö. Specialpedagogen kan hjälpa till att tillsammans med 

övriga pedagogisk personal anpassa den fysiska miljön och undervisningen så att inkludering 

kan ske (Greene, 2003). 

Ofta placeras problematiska elever tillsammans i liten grupp som en lösning på 

skolsituationen för barn med svår ADHD. Där finns mindre som stör och det ges möjlighet att 

anpassa pedagogiken utifrån individen. ”Men den lilla gruppen har också nackdelar. Barn 

med likartade problem påverkar varandra negativt när de är utan ”vanliga” barn som 

förebilder.”(Kadesjö & Mossler, 2004, s.43) 

Greene (2003) anser vidare att då vi lever i integreringens tidsålder och alla lärare möter så 

många elever med olika svårigheter, räcker det inte med kunskap om pedagogik och läroplan, 

utan även kunskap om andra beteendemässiga problem krävs. Lärare behöver fortbildning och 

stöd för att klara av elever i behov av särskilt stöd.  

Vanliga uppfostrings- och motivationsstrategier fungerar inte så bra på oflexibla-explosiva 

barn. Då behövs ett annat förhållningssätt. Om man skapar en bra skolmiljö och koncentrerar 

sig på att agera i förväg och inte i efterhand kommer eleven att bli mer mottaglig för 

undervisning (Greene, 2003). 

Samarbetet mellan lärare och föräldrar är viktigt. Ofta får vårt handlande i skolan 

konsekvenser senare i hemmiljön. Läxor kan ibland ställa till sådana problem hemma, då 

barnet är trött och slut efter skoldagen, att det skapar onödig konflikt i familjen. Det kan då 

vara nödvändigt att utesluta läxor eller att anpassa dem efter barnets förmåga (Greene, 2003). 

I en användarvänlig skolmiljö kan personalen se signalerna innan barnet exploderar och på så 

sätt förebygga utbrott. Där förstår också personalen hur de själva kan bidra till ett oflexibelt 

beteende hos eleven genom att möta honom/henne på ett oflexibelt sätt (Greene, 2003). 

Barn med ADHD behöver väl avgränsade, tydliga arbetsuppgifter och korta arbetspass. De 

behöver hjälp med att komma igång, genomföra och avsluta arbetsuppgifter. Det är viktigt att 

göra undervisningen intressant med tanke på elevernas motivationsberoende. De kan också 

behöva hjälp att lära sig att hålla ordning och de behöver ständig feedback och beröm 

(Beckman, 2004). 

Då det gäller flickor med ADHD bör läraren inte tillrättavisa eleven för att hon inte lyssnat 

utan istället uppmuntra henne att fråga bänkgrannen om vad som ska göras.  

Den bästa placeringen för den blyga, tillbakadragna, osäkra flickan med 

AD/HD är intill en välorganiserad kamrat, som hon kan be om hjälp utan att 

känna sig generad. En lärare kan också uttryckligen uppmuntra en flicka med 

de här problemen att komma till honom eller henne för att få extra stöd, och 

oftare ta vägen förbi hennes bänk för att instruera och uppmuntra henne 

(Littman, Nadeau & Quinn, 2002, s.195). 

 

Andersson (Andersson & Thorsson, 2007) skriver om hur viktigt det är att ge barnet kunskap 

om sig själv, en bra jag-uppfattning även om sitt fysiska jag. Först när man förstår sig själv 

och sina känslor kan man utveckla sitt sociala-jag och reagera adekvat på sina känslor. Till 
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hjälp kan man använda olika material, bland annat hennes bok Vem är jag? 3Den innehåller 

ett arbetsmaterial bestående av arbetsblad att prata kring där man beskriver den fysiska 

kroppen, dess delar, kroppens organ och dess funktioner i kroppen, olika känslor med mera. 

Barnet behöver lära sig att sätta ord på känslor för att kunna kommunicera med andra barn 

och förstå hur andra människor tänker och känner. Det är av betydelse att bekräfta barnets 

känslor genom att säga; ”Jag ser att du är ledsen”, ”jag förstår att det gör ont”, och så vidare. 

Barnet behöver stöd och lotsning för att reagera på rätt sätt. Det kan barnet få genom att vi gör 

barnet uppmärksamt på sina känslor, hjälper det att sätta ord på sina känslor och se 

konsekvenser av sina handlingar samt att hjälpa barnet att hitta lösningar och strategier 

(Andersson & Thorsson, 2007). 

Vid en föreläsning av specialpedagogen Birgitta Andersson, Mars 2012, förelästes om 

seriesamtal, ritprat och sociala berättelser. Man kan ha stor hjälp av seriesamtal, där man ritar 

ett antal rutor och beskriver sådant som hänt barnet i en social situation. Med hjälp av serien 

kan man samtala med barnet om hur han/hon tänkte i den situationen, hur han/hon kunde ha 

handlat annorlunda och hur det då hade blivit. När man sitter i samtal med ett barn så bör man 

sitta bredvid och inte mitt emot. Sitter man mittemot kan barnet känna sig ansatt och då vill 

barnet gärna försvara sig. Sitter man däremot bredvid så hamnar man i ett samarbete kring 

den illustrerade situationen.  

Sociala berättelser kan beskrivas som en sorts avtal med barnet ifråga. Man ritar och skriver 

en manual som kan fungera som en liten lag-bok eller ett stöd för barnet att göra rätt. Syftet 

med en social berättelse är att ge ett utifrånperspektiv från ett inifrånperspektiv. Då man 

skriver en social berättelse bör man tänka på att aldrig börja med något negativt. Man bör 

skriva några objektiva meningar där eleven ifråga inte nämns. Sedan skriver man några 

perspektiva meningar som ger utifrånbegreppet ”då blir de sura” och därefter kommer några 

direktiva meningar ”Hur gör du istället?” Sist skriver man kontrollmeningar/målbeskrivningar 

för att kontrollera att eleven har uppfattat budskapet. Man kommer överens om uppföljning 

efter ett bestämt antal veckor. På det här sättet blir förväntningarna på eleven tydliga. Det är 

alltid bra om föräldrarna är insatta i metoden också. Ibland kan det vara bra om det finns en 

likadan ”bok” hemma som förälder och barn tillsammans kan titta i och samtala om 

(Andersson, B, personlig kommunikation, Mars 2012). 

Gillberg (1997) ger förslag till åtgärdsstrategier beroende på vilken svårighet man vill 

avhjälpa. Har personen till exempel svårt att skifta uppmärksamhet så kan man införa enkla 

rutiner för byte av aktivitet. Om personen har svårt att minnas komplex information så kan 

man skriva informationen på kort. Verkar läroboksformen ointressant kan man använda sig av 

memory för utantillinlärning. Brister arbetsminnet kan bild eller ord fungera som minnesstöd. 

Social isolering kan avhjälpas genom strukturering av tiden så att man hinner med både social 

interaktion och självständiga aktiviteter. Verbal kommunikation kan vara svår och då kan man 

underlätta genom att skriva meddelanden.   

I Andersson och Thorsson (2007) kan man läsa om ”Arbetslaget Eken” som består av tre 

personal och 13 elever med autismspektrumstörning. De erbjuder den hjälp och det stöd som 

eleverna behöver för att kunna gå i den vanliga gymnasieskolan, alltså inte i någon 

Aspergerklass. De har inrett något som de kallar Studiegården där det finns tydliga fysiska 

och visuella avgränsningar som visar vad som förväntas i olika rum/miljöer. Där finns bland 

annat plats för samvaro och vila samt ett Aspergerinfotek, personal med specialkompetens, 

studierum, tillgång till enskilt datorrum, kök och dusch. Där kan de få studiero vilket visat sig 

vara bra även för andra elever som behöver stöd och handledning. Därför har man bjudit in 

alla skolans elever att vara där och det har haft en positiv inverkan på Aspergereleverna som 

fått se att andra också kan ha stödbehov. Det har även bidragit till att sprida kunskap om 

                                                     
3 http://www.specialpedagog.nu/bb.aspx 

http://www.specialpedagog.nu/bb.aspx
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Asperger syndrom. Man arbetar mycket med att lära eleverna att använda kalendrar och 

Filofax. Det tar bort onödig stress om de slipper hålla alla salar och tider i huvudet. 

Studiegården är alltid bemannad då någon av Aspergereleverna behöver det. Personalen har 

full insikt i elevernas scheman och förbereder, så gott de kan, eleverna inför till exempel 

utflykter och avslutningar.  

 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan man säga att barn med NPF behöver förståelse av lärare, föräldrar, 

kamrater och övriga samhället för att få det bemötande de har rätt till. De mår bra av 

förberedelse inför nya uppgifter. De kan behöva göra mer av eller mindre av det som andra 

barn behöver göra i skolan. De kan behöva arbeta extra mycket med sig själva, sina känslor 

och sitt beteende jämfört med andra barn. Då krävs utbildad och kunnig personal. Med rätt 

anpassningar av skolmiljön kan de flesta barn med NPF inkluderas och fungera i den vanliga 

skolan (Andersson & Thorsson, 2007; Gillberg, 1997; 2004;  Kadesjö & Mossler, 2004; 

Greene, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod  

När man använder sig av en kvantitativ metod består dataunderlaget av enkäter, provresultat, 

register, intervjuer, observationer och även texter. De passar till exempel om man vill 

undersöka hur ofta ett visst ord förekommer i massmedia eller en populations åsikt i en 

specifik fråga. Det är dyrt och tidskrävande att genomföra en stor undersökning. Därför 

använder man ett urval och följer noggrant regler för att få en heterogen grupp som är 

representativ för allmänheten (Murray, Å, personlig kommunikation, oktober, 2011). 

Ofta betraktas kvantitativa studier som mer tillförlitliga men de ger inte några uttömmande 

svar såsom en kvalitativ metod kan göra (Trost, 2010). 

Man kan förenkla och säga att kvantitativ metod används då man vill mäta och förklara något 

medan en kvalitativ metod används för att förstå, beskriva och tolka något. Underlaget kan 

bestå av bland annat intervjuer, observationer, fokusgrupper och/eller enkäter (Bell, 2010). 
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Jag skulle ha kunnat använda mig av en kvantitativ metod för att få svar på den första 

frågeställningen. En enkät hade gett ett stort underlag att dra slutsatser av. Däremot hade jag 

inte fått veta lika ingående vad pedagogerna tycker och tänker om sin arbetssituation. Jag har 

därför valt att angripa frågeställningarna genom en kvalitativ metod i form av intervjuer. Det 

var i detta fall mest lämpligt att välja en kvalitativ metod och besvara alla frågeställningar 

utifrån denna. Att använda både en kvalitativ och en kvantitativ metod hade varit möjligt men 

till ett självständigt arbete finns inte den tiden.  

 

Urval  

Studien grundar sig på ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010). Intervjupersoner valdes ut på 

rekommendation av en specialpedagog som kände till några kunniga lärare som ansågs vara 

bra på att inkludera elever i behov av särskilt stöd. Tre av respondenterna arbetar därför i en 

och samma kommun. Jag vände mig också direkt till rektorer på några andra skolor till vilka 

jag heller inte har någon anknytning. Bland annat kontaktade jag en friskola med inriktning på 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men lyckades inte få någon att intervjua 

där. Till slut fick jag en fjärde person att intervjua, en specialpedagog som arbetar i en annan 

kommun än de övriga tre personerna. Undersökningen kom på detta sätt att innefatta skolor 

från en förort till ett storstadsområde och en skola i en större stad i södra Sverige. Studien 

begränsades till att omfatta fyra intervjuer vilket anses vara ett lagom antal (Trost, 2010). 

Detta för att kunna få en överblick av materialet och hinna se detaljer som förenar eller som 

skiljer. 

 

Datainsamlingsmetod  

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod för att identifiera framgångsfaktorer 

och lärares inställning till att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Jag valde den kvalitativa 

metoden eftersom man får fram så mycket mer kring varje fråga än om det varit en enkät. Det 

är inte ofta som ”anonyma” lärare får komma till tals. De sitter inne med stor kunskap och 

erfarenhet som skulle kunna hjälpa beslutsfattare att ta framgångsrika beslut för skolan så att 

alla elever gynnades.  

”Lärarens tillfredställelse spelar en avgörande roll för hur hon/han handlar i klassrummet” 

(Goodson, 2003 s.140). Det är viktigt att studera hur lärare tänker om sitt uppdrag och vilka 

behov de upptäckt att de har för att lyckas, i det här fallet, med inkludering.  

De intervjuade fick svara på 12 öppna frågor (bilaga 1). I intervjuerna användes förberedda 

frågor men i några fall ställdes följdfrågor för att förstå respondenten så bra som möjligt 

(Trost, 2010).  Det inträffade även att frågorna besvarades i annan ordning då den intervjuade 

ibland gick ifrån ämnet. Trost menar att: ”frågorna skall komma som följder av svaren” s.72 

Frågorna handlade om pedagogernas kunskap och erfarenhet av arbete med elever med NPF, 
rutiner, metoder, anpassningar, samarbete med föräldrar och gehör för sina pedagogiska idéer 

hos kollegor och ledning. Varje fråga inleddes med frågeordet ”hur”, ”vilken” eller ”vilka”. 

Ordet ”varför” undveks då det ordet ofta används för att ifrågasätta en åsikt. (Trost, 2010) 

Några frågor var formulerade ”Kan du ge något exempel på…” ”Kan du berätta om….”, för 

att ge respondenten frihet att berätta mer fritt om något i deras arbete.  
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Genomförande  

Respondenternas rektorer kontaktades per e-post inför intervjuerna och blev informerade via 

ett missivbrev. Parallellt med detta kontaktades respondenterna per mail. På så sätt sparades 

tid så att intervjutillfällena kunde bokas så snart som möjligt. Det förberedde även 

respondenten på den kommande kontakten.  

Alla som intervjuades accepterade att bli inspelade på diktafon och de var informerade om att 

det inspelade materialet skulle transkriberas, avidentifieras och sedan raderas. Ljudupptagning 

underlättar för intervjuaren att fokusera på samtalet och upprätthålla kontakten med 

respondenten. (Trost, 2010) Det finns både för- och nackdelar med inspelningar men i det här 

fallet hade de intervjuade inget problem med att bli inspelade och det gav mig mer tid att 

analysera det som sagts.  

Intervjuerna spelades in på diktafon och transkriberades samma dag som de genomförts. Den 

första och andra intervjun skedde på en och samma dag. Varje intervjutillfälle inleddes med 

en kort redogörelse för syftet med intervjun, att den skulle ligga till grund för en uppsats på 

grundläggande nivå i specialpedagogik. Respondenten fick själv föreslå plats för intervjun 

och samtliga valde att intervjuas på sin arbetsplats antingen i ett tomt klassrum eller i ett annat 

avskilt rum. Vid två av de fyra intervjutillfällena blev vi avbrutna av elever som hade korta 

ärenden. Vi kom av oss lite men fann oss snart tillrätta igen.  

 

Bearbetning  

Alla intervjuer transkriberades ordagrant i nära anslutning till genomförandet, samma dag. 

Svaren sorterades in under respektive fråga. På så sätt gjordes svaren åskådliga för att kunna 

jämföras mellan de olika respondenterna. Några minnesanteckningar gjordes inte under 

intervjuerna men många intryck sitter ändå kvar i minnet och kommer fram då man läser 

utskrifterna. Lyssnandet på samtalet upprepas många gånger då man transkriberar texten för 

att få med alla detaljer och det hjälper minnet på ännu ett sätt.  

Minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys. Aldrig så noggranna 

inspelningar, anteckningar och/eller utskrifter kan inte helt ersätta de intryck 

man får vid själva intervjun, ej heller det man ser och hör eller ”läser mellan 

raderna”. Allt sådant är värdefullt vid analys av data. (Trost, 2010, s.75) 

 

Tillförlitlighet  

Då det gäller tillförlitligheten kan man inte vara alldeles säker på att det som respondenten 

säger sig göra verkligen är det hon/han gör. Det finns en risk att den intervjuade ger det svar 

som hon/han tror att intervjuaren vill höra, ett så kallat ”önskesvar” (Bryman, 2002). 

Pedagogerna kan förstås vara påverkade av en eventuell fortbildning som skett inom nära tid. 

Tre av respondenterna arbetade inom samma kommun och kan ha påverkats av hur synen på 

inkludering är just där. Samtidigt har pedagogerna arbetat i många år och någon har arbetat 

utanför nuvarande kommun och de erfarenheterna har de med sig då de besvarar mina frågor. 

Jag kan inte garantera att pedagoger vid andra skolor skulle besvara frågorna på samma sätt. 

Däremot känner jag igen mycket av det som pedagogerna berättar, utifrån min egen bakgrund 

som lärare. Det verkar troligt att andra pedagoger skulle kunna svara på liknande sätt på vad 

som är framgångsfaktorer. Däremot tror jag att det kan skilja på hur väl andra skolor 
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verkligen lyckas med inkludering beroende på till exempel ekonomi, inställning och 

kompetens (Judith Bell, 2010). 

 

Etiska aspekter  

Studien bygger på intervjuer med lärare som får vara anonyma i uppsatsen. För att inte röja de 

intervjuades identitet har jag valt att utelämna namn på lärare, skola och den besökta orten. 

Däremot anges ungefärlig storlek på orten. För att hitta respondenter har jag dels gått på 

rekommendationer och dels kontaktat rektorer direkt och bett om några namn på personer som 

de anser vara ”duktiga” lärare. Jag kontaktade rektorerna och lärarna samtidigt via mejl eller 

först rektorn om jag inte hade något namn på en lärare ännu. Lärarna delgavs information om 

att de när som helst kan avbryta samarbetet och att de, om så önskar, får läsa igenom texten 

om sig själva innan publicering för att komma med synpunkter.  

För att inte avslöja några identiteter kan namn, ålder och kön ha ändrats i resultatet. Jag har 

även korrigerat en del talspråk. Uppgifterna kommer endast att användas i syfte att skriva 

denna uppsats och uppfyller därmed nyttjandekravet.  

Respondenterna fick redan i den första kontakten veta vad syftet med intervjun var. De 

tillfrågades om de samtyckte till att bli inspelade och blev informerade om att inspelningen 

skulle komma att transkriberas, avidentifieras och raderas. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Resultatanalys  

Analysen har rubriker som knyts samman med frågeställningarna men inledningsvis redogörs 

för de intervjuades kunskap och erfarenhet av elever med NPF. En kort redovisning även om 

deras kollegors kunskap följer därefter. Hela analysen avslutas med de intervjuades 

reflektioner kring inkludering av elever med NPF. 

Vilken kompetens inom området neuropsykiatri anser lärarna att det finns i skolan?  

Vilka anpassningar anser de intervjuade lärarna behövs att för att inkludering ska kunna 

fungera? 

Vilket stöd anser lärarna att de behöver för att lyckas med inkludering av barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

På vilket sätt kan undervisningsmiljön för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

skilja sig åt i de undersökta skolorna?  

Presentation av de intervjuade lärarna  

I undersökningen ingår en fritidspedagog som arbetat som speciallärare i ca 10 år. Hon har 

läst in IKT (informations- och kommunikationsteknik) i satsningen Lärarlyftet, läst engelska, 

läs- och skrivinlärning och gått fortbildningskurser på universitetet. Hon arbetar i en särskild 

undervisningsgrupp för barn i år 6-9, där eleverna undervisas vissa lektioner i ”vanlig” klass. 

Hon kommer fortsättningsvis att kallas specialläraren i uppsatsen. 
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Vidare intervjuades en klasslärare som 2005 examinerades mot yngre åldrar. Hon har arbetat 

med barn från förskoleklass och upp till år 3.  

Den tredje intervjuade är examinerad mot yngre åldrar, 0-12 år, med svenska, läs- och 

skrivinlärning och SO som huvudämnen. Efter avslutad lärarutbildning har hon även läst 

Kurser i ADHD, Asperger och specialpedagogiska dilemman i klassrummet. Vid tidpunkten 

för intervjun arbetar hon som specialpedagog/speciallärare delvis i liten grupp men även i 

vanliga klasser med elever i år 1-3 och då med fokus på två specifika elever. Hon har även 

erfarenhet av att ha arbetat som vanlig klasslärare och i särskild undervisningsgrupp på andra 

skolor i andra kommuner. Jag benämner henne specialpedagog 1 (hon är lärare med 

specialpedagogisk kompetens).  

 

Den fjärde respondenten är utbildad specialpedagog sedan 6-7 år med lågstadielärarexamen i 

botten och komplettering i matematik, svenska, NO, SO från 1-7 samt svenska som andra 

språk. Hon är specialpedagog 2. Hon arbetar inte alls med barn utan för barn, som 

specialpedagog i en större stad i södra Sverige. 

 

De intervjuades kunskap och erfarenhet av barn 
med NPF  

Specialläraren menar att hon lärt sig mycket under tiden som hon träffat eleverna i skolan. 

Hon har ett stort intresse och läser mycket om detta och har gått på en del kurser.  

Framförallt när man jobbar med dem så får man ju erfarenhet. (Specialläraren) 

 

Den intervjuade klassläraren har själv läst det som hon ansett sig behöva för att kunna hjälpa 

eleverna. Därefter har hon provat sig fram för att se vad som fungerar bäst. Hon berättar 

vidare att de på skolan har personal med egen erfarenhet av barn med funktionshinder. Av 

denne har hon fått en del handledning. Till skolan har det också kommit en föreläsare som 

själv har ADHD och berättat om sin funktionsnedsättning. 

Jag har plöjt igenom rätt mycket forskning, rätt mycket litteratur…Sen har jag 

testat, testat och testat. Vad fungerar där och vad fungerar inte där? 

(Klassläraren) 

 

Specialpedagog 1 har erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp där hon samarbetat 

med specialpedagog och speciallärare.  

Och där jobbade jag i en områdesgrupp.. Och då var det ju en grupp barn som 

just har, och det är ju det mest vanliga. De barnen hade ADHD och/eller 

Asperger, eller ADHD med autistiska symptom. (Specialpedagog 1) 

 
Samtliga intervjuade har träffat många barn med funktionsnedsättningar av olika slag varav 

många haft ADHD eller Asperger, för sig eller i kombination.  

 

Kunskap och erfarenhet hos kollegor om barn 

med NPF  
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På 6-9 skolan ansåg specialläraren att det var olika hur mycket kunskap man hade och att det 

var beroende av vid vilken tidpunkt man hade utbildat sig till lärare. Hon menade också att en 

minst lika viktig faktor för att lyckas med eleverna som har NPF är att personal har rätt 

inställning och förmåga att kunna lära ut och vara en bra förebild. Klassläraren ansåg att 

personalen över lag fått bra fortbildning på sin skola. De har bland annat gått VIS, Verksamt I 

Skolan, en kurs om förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd. Föreläsare har också 

varit där och berättat om sin egen ADHD.  

 Hon var väldigt bra på att få mig att förstå hur komplext det blir när man möter 

 utifrån mitt perspektiv, när man möter en person som inte tänker som jag. Det 

 hjälpte mig mycket att veta hur man tänker. (Klassläraren) 

 

Specialpedagog 1 ansåg att det fanns variation i hur stor kunskapen var hos kollegor. All 

personal har fått utbildning och föreläsningar och det är ett mer inkluderingsvänligt klimat på 

den här skolan jämfört en annan skola som hon en gång arbetat vid. Där var barn med NPF 

och andra avvikelser inte välkomna. Hon har också arbetat i en tredje kommun som 

traditionell klasslärare och stått ensam med alla elever inklusive elever med särskilda behov, 

utan att ha fått något som helst stöd. Hon menar att det är viktigt att alla i skolan har kunskap 

om elever med funktionsnedsättningar eftersom det är så vanligt. Det räcker inte att bara hon 

själv som arbetar specifikt med två elever, har kunskap om NPF.  

 Speciellt med tanke på att i alla fall som den här kommunen har bestämt att, har 

 inlett ett projekt som heter Skolan för var och en. Och det bygger på att man

 ska ta hem alla som är externt placerade utanför kommunen och kunna ge dem 

 en skolgång på hemskolorna i den mån det går. (Specialpedagog 1) 

 

Då blir det ännu viktigare att alla har kunskap för att kunna ge eleverna rätt förutsättningar.  

Sammanfattning 

På de besökta skolorna var kunskapen om NPF relativt god även om de intervjuade kunde 

önska att kompetensen var ännu högre. I intervjuerna framkom att det var sämre ställt med 

kompetensen och i något fall även viljan att inkludera elever med NPF på andra skolor som de 

hade erfarenhet av. 

 

Anpassningar för att inkludering ska kunna 
fungera – fysisk arbetsmiljö och 

undervisningsmetoder (rutiner, metoder, möblering )  

Rutiner  

Samtliga intervjuade berättar om sina dagliga rutiner som ger trygghet för alla elever och 

speciellt för dem i behov av särskilt stöd. Klassläraren menar att det är viktigt för både henne 

och eleverna att hon förberett sig redan dagen innan. Man kan aldrig veta hur det ser ut på 

morgonen. Det kan vara sjukdomsfall eller telefonsamtal som stjäl ens tid och då drabbar det 

eleverna när de kommer till skolan. Dagens schema står alltid på tavlan och hon har både text 

och bild.  

Och det är jätteviktigt för den här eleven (pekar på platsen där en elev med 

Asperger brukar sitta). Jag får helst inte byta ut bilder mot liknande bilder. Det 

är så noga för den eleven så att när eleven kommer igenom dörren så måste den 

gå in först innan den klär av sig för att titta hur dagen ser ut. (Klassläraren) 
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Hon börjar varje morgon med tystläsning. Sedan går klassvärdarna fram till en stor 

väggalmanacka och berättar vad det är för datum, vem som har namnsdag och vad det blir för 

mat. För tillfället pratar de även om vädret på engelska. Sedan går klassläraren igenom dagens 

schema. 

Specialläraren med de äldre eleverna börjar varje morgon med att en elev får skriva in dagens 

lektioner på ett förberett schema som alltid sitter på dörrens insida. På schemat finns plats för 

varje lektion med en tom klocka där visare fylls i och en tom ruta för digital tid. Eleven får 

hjälp att skriva i så att det blir rätt. Alla elever kanske inte har just alla lektioner eller 

uppgifter. Då skriver specialläraren in vem som gör vad. Någon kanske går ifrån gruppen till 

den stora klassen någon lektion. 

 De har ett eget schema också. Jag ska ha koll på vart de ska gå så att jag kan 

 skicka dem till rätt ställe. (Speciallärare) 

 

Schemat är terminsvis och alla har sitt eget som specialläraren tittar på varje dag så att hon 

skriver upp rätt på dagens schema. Eleverna tränar varje dag på olika datorprogram, till 

exempel ”Minneslek” för att träna arbetsminnet och andra program för att träna språk. De kan 

göra samma övning varje morgon i 25 dagar och sedan tränar man något annat. Alla har sitt 

individuella träningsprogram och resultaten lagras så att man kan se utvecklingen. Dagarna 

ser ganska lika ut. För att eleverna ska bli medvetna om sitt lärande, har de numera elevledda 

utvecklingssamtal. Det är positivt tycker specialläraren.  

 De får förbereda sig här och se vad lärarna har skrivit och skriva ned svar på 

 frågor. De får inleda samtalet. Ofta tycker vi ju lika, eleverna och 

 föräldrarna.(Specialläraren) 

 

Specialpedagog 1 undervisar tre till fyra elever, vissa lektioner, i ett avskilt rum(som även 

används för fritidsverksamhet och som matematikverkstad). Inför varje lektion får de sitta 

framför tavlan och titta på sitt bildschema. Alla elever har sin rad på tavlan som visar vad de 

ska arbeta med. Sedan gör de uppgifterna på sin plats (som är individuell och avskärmad med 

egen dator). Innan lektionen är slut har de alltid återsamling. Alla får berätta vad de gjort och 

hur de tycker att det har gått så att varje lektion börjar och slutar på samma sätt.  

Specialpedagog 1 anser vidare att det är ovärderligt att ha ett schema över hela dagen.  

 Och, att man alltid går igenom dagen alltså nästan överdrivet noga. För, 

 de som inte behöver det är det ju inte fel för och det finns väldigt många som 

 behöver det som går en hel dag och blir superstressade för att de inte vet vad 

 som ska hända. Så en tydlig dagsstruktur är jätteviktigt. (Specialpedagog 1) 

 

Eftersom raster ofta kan vara besvärliga situationer för elever med NPF, så får de hos 

specialläraren välja om de vill gå ut eller stanna inne. En del tar en liten promenad och några 

vill hålla på med sin dator. 

Klassläraren hade som rutin att fråga sina elever efter rasten om de lekt med någon eller inte. 

Hade de varit ensamma av egen fri vilja eller känt sig ensamma? Detta hade lett till att resten 

av klassen blivit mer medveten om ifall någon var ensam.  

Då bestämde vi i klassen att har man ingen skulle man gå till ett speciellt ställe, 

ett område och allas ansvar var att titta på det området, att inte det var fyllt på 

något sätt. Det fungerade jättebra. De vill inte att någon ska vara utanför. 

(Klassläraren) 

 

Hos specialpedagog 2 är det fritidspedagoger som har hand om rastverksamheten. Varje vecka 

anslås ett schema över organiserade lekar som eleverna kan delta i. Sedan har varje arbetslag 

alltid en pedagog ute som känner eleverna, för att de ska kunna hålla ett öga på till exempel 
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barn med Asperger och försöka att få med dem i leken. På så sätt blir det ju kamrater runt 

omkring och det finns givna regler att följa.  

Sen är det ju också så att man försöker hela tiden i det vanliga, dagliga arbetet 

när man gör grupper, eh, att man ser till att det är elever som har kompetens att 

ta med den här eleven i, och att man jobbar mycket med förståelse för 

sårbarheten hos elever, att man inte sticker under stol med att ”det här är svårt 

för Kalle. Om du gör så, då blir Kalle jättearg men det är inte Kalles fel, för du 

vet att Kalle blir arg när du gör så.” (Specialpedagog 2) 

 

Hon berättar vidare hur man har anpassat för en elev med en enskild avstämning varje dag för 

att förbereda henne eller honom.  

Eleven har någon i arbetslaget som man varje dag när man kommer hit får en 

individuell genomgång om vad som ska hända under dagen med tydligt 

uppskrivet på tavlan och på bänken, tider och innehåll, inte detaljerat men lite 

grann så. (Specialpedagog 2) 

Sammanfattning 

Samtliga intervjuade framhåller vikten av struktur och förberedelse för att eleverna ska känna 

sig trygga. Man har scheman över dagen som man alltid går igenom på morgonen. Man 

använder sig av återkommande rutiner som skapar trygghet till exempel upprepade tillfällen 

med minnesträning på dator eller genomgång av namnsdagar och vädret på engelska. 

Eleverna gillar att känna igen sig, att dagarna är ganska lika varandra. De vill inte bli 

överraskade. Då elever med NPF ofta har svårt med den fria, ostrukturerade tiden som utgörs 

av rast, har man på en skola ordnade rastaktiviteter och på en annan frihet att vara inne och 

spela på sin dator.  

Exempel på olika arbetssätt och metoder  

Specialläraren säger att man måste vara ganska bestämd och fyrkantig för att visa vad som 

gäller redan från början och att man kan vara lite mjukare sedan när man lärt känna varandra.  

Men också att det är ju verkligen individer de här eleverna så det gäller ju att 

hitta… deras… deras knapp, hur får jag den här eleven å jobba? Hur funkar 

den här eleven bäst? En del funkar ju bra med belöningssystem. (Specialläraren) 

 

Hon berättar om en elev som får belöning när den jobbar och inte stör. Varje lektion som 

eleven klarar att följa överenskommelsen får den ett streck på ett papper på väggen. Då eleven 

fått ihop 14 streck så har den en halvtimme som kan utnyttjas till att gå hem tidigare eller göra 

något annat. Något som hon tycker är viktigt är att inte ha belöningssystem för hela klassen 

och att man aldrig kan förlora poäng.  

Sen kan man ju öka kraven. När man nu sitter där för det mesta och jobbar bra 

då kanske man ska säga att nu så måste du jobba si och så här mycket för att få 

ditt…så att man höjer kraven för att få poängen. Om de andra har jobbat ut en 

bok få de en halvtimme så att så får de också. De är ju flitiga, de måste ju också 

känna att de, att det lönar sig, att vara flitig kanske… så att säga det lönar sig 

för er att hon/han får sina poäng för då får ni arbetsro. (Specialläraren) 

 

Klassläraren berättar att det i hennes skola har anställts en fjärde lärare som man delar på i 

hennes arbetslag. Totalt är det sex klasser som delar på den fjärde läraren. Två dagar i veckan 

har treorna tillgång till resursen. Då delar de upp sig i mindre grupper framförallt i matematik. 

Man får möjlighet att arbeta mer laborativt. I årskurs två arbetar den fjärde läraren med 
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enskilda resursinsatser med läsning och matematik. Utöver den fjärde läraren finns även en 

specialpedagog och en speciallärare på skolan. 

Även klassläraren tar upp att hon använder sig av belöningssystem. Eleven med Asperger 

syndrom har en lapp vid sin plats, där den får sätta ett streck för om hon/han lyckas räcka upp 

handen och vänta på sin tur och ett annat streck för om hon/han råkar prata rakt ut. Eleven har 

även svårt att fokusera och då hjälper detta system också henne/honom med den svårigheten 

Och det här gillar den här eleven. Men eleven vill gärna då börja och samla 

veckolapparna, så den skulle börja föra statistik så klart. Men det går inte jag 

med på så jag sparar dem åt eleven som den kan ha sen. Då hade eleven haft en 

ny sak att hålla på med istället. (Klassläraren) 

 

Samma elev har också en kramboll för att kunna låta bli att gnaga sönder pennor. Men allting 

fungerar bara medan det är nytt. Ett par av hennes elever får gå ifrån klassen för att träna 

motorik med idrottsläraren. På något sätt har det spridit sig att de eleverna går på ”lyxgympa” 

och då låter det ju väldigt åtråvärt så i och med det har deras status stigit.  

Specialpedagog 1 använder sig mycket av ritsamtal och sociala berättelser (metoder beskrivna 

tidigare i uppsatsen under bakgrund) för att komma tillrätta med elever som säger fula ord åt 

sina klasskamrater. Hon säger att klassläraren också pratar med alla elever om att vi har olika 

behov. En elev har en ritbok för att orka lyssna på en genomgång, en annan sitter vänd mot 

väggen osv. Barn förstår olika behov väldigt bra, bara man förklarar. 

 Än att liksom hysch, hysch. Utan nu behöver han det.(Specialpedagog 1) 

 

Ibland kan man inte få tyst på elever som säger fula ord i klassrummet. Då kanske man blir 

tvungen att gå ifrån och då blir det en markering som de andra barnen förstår, att så får man 

inte göra i klassrummet.  

Specialpedagog 2 menar att det inte per automatik är så att barn accepterar olikheter utan vi 

måste förklara och då förstår de. Man måste ständigt lyfta fram vad som är orättvist. De har 

tidigare haft en rullstolsbunden elev på skolan. Den eleven fick åka hiss varje dag och det 

kommenterades av barn som tyckte att det var orättvist. Då fick man förklara. 

Det blir inte orättvist att hon får åka hiss. Det som är orättvist är ju att hon inte 

kan resa sig upp och gå om hon vill.(Specialpedagog 2) 

 

Man måste som pedagog ha rätt inställning och själv vara övertygad om det man försöker 

förklara för klassen. Om läraren tycker att det är orättvist att andra barn måste visa hänsyn till 

ett särskilt barn så genomskådar klassen henne/honom. 

Det är därför vi är så beroende av personer som har rätt personlig kompetens 

och rätt förhållningssätt. Så borde det väl vara i varenda grupp, i varenda 

skola, om man ska vara riktigt ärlig.(Specialpedagog 2) 

 

Specialläraren anser att det är ganska lätt att prata om varandras olikheter i den lilla grupp där 

hon arbetar eftersom alla som går där vet att de har någon svårighet. Ibland vill föräldrar inte 

att man ska säga något, avslöja diagnosen. Då kan det vara lite svårt. Men man kan ju 

fortfarande berätta vad en elev har svårt med. Det är lätt här men kanske svårare i de vanliga 

klasserna.  

 Det är ett problem faktiskt när man inte får prata om det. Sådana problem har 

 vi på skolan just nu. Men som dyslexi, det ä ju så … det är ju inget konstigt. Jag 

 tror att det här ADHD börjar bli ganska… men Asperger… Då har man ju ofta 

 ett avvikande beteende på ett jobbigare sätt kanske som är svårare, svårt att 

 förstå för de andra.(Specialläraren) 
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Sen har de också för eleverna en informationsbok som heter Jag är visst smart, säger Patrik. 

Den finns även med flickaperspektiv. Den hjälper elever att få förståelse för kamrater med 

ADHD.  

Specialpedagog 2 pratar om metoden ”självforskning”, när eleverna själva ska leta 

information till sitt arbete mer eller mindre utan lärarstöd, och menar att det är förödande för 

barn med särskilda behov.  

Snarare är det så att det vi skulle önska nu är någon sorts frammarsch på 

ledarens centrala roll i dialogen, samtalet, fördelning av tid, att utvidga 

kunskaperna utifrån den lilla kärnan, hitta anknytningar, alltså att leda detta. 

För det är så jättebra för svenska som andra språks-eleverna och jättebra för 

alla. (specialpedagog 2) 

 

Hon tror att det är mycket tradition hur man arbetar i skolan och att det tar tid att förändra 

arbetssätt.  

Sen finns det för mycket tradition i, jobba i mattebok fortfarande och det är inte 

alls bra för de här barnen. (Specialpedagog 2) 

 

Specialläraren berättar hur hon kan underlätta för sina elever i den lilla gruppen genom att de 

kan få längre tid för prov, muntliga prov och snabbare få hjälp jämfört med i en stor klass.  

Man får inte hjälp på samma sätt. Man ber inte om hjälp alla gånger för det är 

pinsamt. Man sitter och gör fel kanske tre sidor, först då märker läraren det. 

Här har man ju koll hela tiden liksom på dem. Så att de får ju rätt hjälp hela 

tiden. (Specialläraren) 

Sammanfattning 

Samtliga pedagoger använder sig av belöningssystem för att få eleverna att till exempel ta 

ansvar för att lyssna på sina kamrater, genomföra arbetsuppgifter eller ta ansvar på något 

annat sätt. Alla var öppna med sina elever om kamraters olika behov. Man förklarade för 

eleverna om någon behövde paus, stöd eller annan uppgift. Övriga klasskamrater kan ibland 

uppleva orättvisor när någon slipper göra något som de själva måste göra. Men alla förstår om 

man förklarar. Klassläraren berättade om en fjärde lärare som anställts vilket gjorde det 

möjligt att dela in klassen i mindre grupper vid behov. Flera av de intervjuade poängterade att 

grupper inte skulle vara fasta utan att medlemmar i gruppen varierade utifrån behoven som 

fanns för tillfället. För att motivera eller avhjälpa hinder i undervisningen användes 

elevdatorer. Om en elev inte orkade arbeta i helklass eller hade svårigheter i något ämne fanns 

möjlighet att arbeta på annan plats med till exempel speciallärare.  

Möblering  

Samtliga pedagoger är väl medvetna om vikten av en bra möblering och att det kan skilja sig 

åt vad som är bra eller dåligt för den enskilda eleven.  Till exempel har specialläraren 

bestämda studieplatser för varje elev i sin lilla grupp. Vid den platsen finns elevens eget 

schema, egen dator och skärm som avgränsar mot nästa elevs studieplats. En elev har själv 

fått arrangera sin plats. Hon sitter helt omgärdad av skärmar och har hörselkåpor som används 

då hon själv känner behov av dem. När hon var yngre satt hon gärna i en låda men det passar 

inte när man kommit upp på högstadiet.  

 Då har hon fått byggt in sig där. Hon trivs där bakom. Sen så har vi hörselkåpor 

 om man blir irriterad. (Specialläraren) 
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Klassläraren berättar om eleven med Aspergerproblematik som har fått välja sin plats själv. 

Den eleven har en ”enrummare”, som hon kallar det när man inte har någon kamrat vid 

samma bord. Då eleven inte tycker om att någon kommer bakifrån och tar på en, är dess bord 

placerat längst bak med utsikt över klassrummet. Dock är det också viktigt att den eleven inte 

sitter vid ett fönster för då tappar den fokus.  

Ja, jag har ju ettor som jag kallar det för, enrummare. Idag har jag ju 

egentligen bara en som är anpassad för just det barnet om man säger och den 

eleven sitter ju som vi har kommit överens om. Eleven har ingenting bakom sig 

och vill inte ha ett fönster som man kan titta ut i. För att då försvinner den 

eleven.  (Klassläraren)  

 

I det här klassrummet har pedagogen satt upp gardiner som börjar halvvägs upp på fönstren 

och täcker den nedre halvan av fönstren. Ljus kommer in men ingen ser ut när de sitter ner. 

Det finns ytterligare någon enrummare men den användes för en elev utan diagnos. Man kan 

ju ha svårt att låta bli att prata med kamrater ändå. Tidigare har klassläraren haft en yngre elev 

med Tourettes syndrom och ADHD. För den eleven hade hon inrett en vrå dit den kunde fly 

och lugna ner sig om det hänt något på rasten. Där fanns en särskild korg med böcker och 

andra saker i som eleven kunde pyssla med. 

På skolan finns ett särskilt rum (stort som ett klassrum) kallat studion. Det är speciallärare och 

specialpedagog som tillsammans har inrett det. Rummet är stort och luftigt. Två väggar är 

täckta av fodrade gardiner. Bakom gardinerna döljer sig skåp och hyllor med 

matematikverkstad och annat material. Det finns flera avskärmade studieplatser med 

tillhörande dator. På ena väggen finns en stor whiteboard. Rummet används dels för små 

grupper men också för läxhjälp som hålls i av deras speciallärare. På eftermiddagarna har man 

också en lugnare fritidsverksamhet i det här rummet.  

Alla pedagoger berättar att elever kan ha behov av att arbeta enskilt eller i liten grupp och att 

det är olika hur mycket eller hur ofta de behöver det lugnet. Några mår bra av att vara mest i 

den stora klassen medan andra blir så stressade av stor grupp att det fungerar bäst om de bara 

deltar i helklass vid några tillfällen i veckan.  

Specialläraren säger att tanken med avskaffandet av små grupper, likt den hon undervisar i, är 

att alla ska känna sig inkluderade. Själv tror hon mest att det handlar om kortsiktig ekonomi, 

att man vill spara pengar. 

 Det kommer ju svänga tillbaka. Det kommer ju bli så på varenda skola att alla 

 kommer att göra små grupper ändå för alla elever klarar inte att gå i stor klass. 

 (Specialläraren) 

Sammanfattning 

Samtliga pedagoger anpassade möbleringen efter sina elevers behov. Man placerade elever 

vid egen bänk för att inte störa/bli störd, lät någon sitta längst bak för att inte vända sig bakåt 

mot sina kamrater, gjorde avskärmade studieplatser och tog hjälp av eleven för att tillgodose 

just det barnets behov och önskemål. Specialpedagog 1 hade inrett en matematikverkstad som 

kunde fungera som klassrum för liten grupp genom att dra för enfärgade, tjocka, 

ljuddämpande draperier.  

Vid tre av de intervjuades skolor var eleverna inkluderade i stora klasser med möjlighet att gå 

ifrån vid behov medan eleverna med NPF i 6-9 skolan utgick från den lilla gruppen och gick 

till den stora klassen i de fall de kunde klara det.  
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Stöd lärarna anser sig behöva för att lyckas med 
inkludering av barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar  

Specialpedagog 2 anser att skolans huvuduppgift är att kompensera för sårbarheten hos 

människor så att alla har samma möjlighet. Det är skolans och särskilt speciallärares och 

specialpedagogers huvuduppgift att analysera och möjliggöra den gynnsammaste 

utvecklingen för alla. Hennes arbetsuppgifter som specialpedagog innefattar handledning till 

arbetslag, möten med föräldrar, kontakter med habilitering, Barn- och ungdomspsykiatri, 

socialtjänst och liknande. Det är många handlingar och dokumentationer som ska skrivas. 

Hon samarbetar mycket med skolledningen och deltar i EHT-arbetet (elevhälsoteam) samt 

implementerar när det hänt något nytt med till exempel hur man böra skriva åtgärdsprogram. 

Det stöd som lärarna vill ha av henne är en analys av situationen, stöd i sina tankar och någon 

att ”bolla med”. De vill ha hjälp med föräldrakontakten, vidare utredningar och kartläggning. 

De vill ha en analys av situationen, om de har uppfattat det hela rätt. De vill ha 

stöd i sina tankar, någon att bolla med. De vill ha hjälp när det gäller 

föräldrakontakten, och vidare utredningar, alltså en första analys, kartläggning, 

den gör ju de, men alltså om man ska fördjupa det.  (Specialpedagog 2) 

 

På frågan om det finns personal i skolorna som inte vet skillnaden på en speciallärares och en 

specialpedagogs arbetsuppgifter, svarar hon att det på hennes skola inte råder några oklarheter 

alls. Däremot är inte alla rektorer riktigt insatta i detta och då kan det för en ensam 

specialpedagog vara svårt att få gehör för sitt arbetssätt. Sedan menar hon att det finns 

specialpedagoger som vill arbeta med barn och som gör lite av varje. Det kan också bero på 

vilken bakgrund pedagogen har, vad man får för arbetsuppgifter. Alla har inte 

ämneskunskaper. Det är specialläraren som för det mesta sitter inne med de kunskaperna.  

 Innan hade vi en centralstyrd organisation med tre stödlag med psykologer och 

 specialpedagoger men det blev för långt ifrån verksamheten. En del skolor hade 

 också specialpedagog, till exempel vi, för vi tyckte att det var inte tillräckligt det 

 där, någon som kom och gjorde ett nedslag och handledde en grupp här en gång 

 i veckan i fem veckor eller så eller som kom och gjorde en utredning på ett barn.  

  (Specialpedagog 2) 

Specialpedagog 1 har arbetat som lärare i både liten grupp och vanlig klass och upplevt olika 

synsätt på inkludering. Hon arbetar nu bara med inkludering. Men i början av sin lärarkarriär 

hade hon en ”vanlig” klasslärartjänst. I klassen fanns flera elever med särskilda behov men 

något stöd känner hon inte att hon fick. På frågan vad hon hade önskat svarar hon: 

 Med den klassen så hade jag behövt en fysisk person till. För även om man 

 kanske har väldigt mycket kunskap och vet vad kanske som är bra att göra och 

 så, samtidigt har man ändå sin klass. (Specialpedagog 1) 

 

Klassläraren tycker att det är bra med den fjärde läraren, som nämnts ovan, att hon finns så att 

de kan dela sig i mindre grupper. De har gott om personal och de elever som har stora 

svårigheter har en egen person som hjälper dem, till exempel har de en elev med Asperger 

som ibland går iväg och då måste en personal leta reda på denna. Skolan har både 

speciallärare och specialpedagog samt tillgång till lokaler. Studion är ett exempel på vad 

speciallärare och specialpedagog har byggt upp som stöd för inlärningen. När klassläraren har 

svårigheter med en elev, finns det en blankett att fylla i. Där anger man vem det gäller, 

problematik osv. 

 Sen kommer en utav dem och faktiskt observerar och sen så bokar vi möte för 

 hur vi ska kunna hjälpa. Då får jag stöd.(Klassläraren) 
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Sammanfattning 

Pedagogerna vill ha stöd i form av handledning av specialpedagog men också i form av högre 

personaltäthet så att man har möjlighet att dela sig i mindre grupper. De vill ha hjälp med 

föräldrakontakter och dokumentation till exempel åtgärdsprogram. Det kan ibland behövas en 

fysisk person till som kan stötta en elev individuellt och hjälpa till med strukturen och rycka 

ut om eleven försvinner från klassrummet etcetera.  

Föräldrarnas roll i skolan/samarbete mellan hem 
och skola  

Samtliga pedagoger betonar vikten av samarbete med föräldrar. Allting går så mycket bättre 

när hem och skola förstår varandra och delger varandra information om barnet. Specialläraren 

mejlar ofta föräldrarna till exempel om en elev har glömt läxan. Då vill hon underlätta för att 

föräldrarna ska kunna hjälpa sitt barn. Det är inte alla lärare som är beredda att tillrättalägga 

saker för eleverna på det sätt som hon gör, tror hon. En del lärare tycker nog att eleverna ska 

lära sig att ta ansvar själva. 

Har man glömt glosorna då ska mamma och pappa ha dem så man kan…på 

engelska, för det är ju ändå därför man är här. (Specialläraren) 

 

Klassläraren berättar att hon skriver veckobrev till föräldrarna till ett barn, kring vilket det 

ofta händer negativa saker. För sitt eget minne gör hon dagliga anteckningar som hon 

använder till veckobrevet. Hon tar även in information från andra lärare och är noga med att 

få med positiva saker som eleven har gjort. Sen har den här skolan kommit långt vad det 

gäller åtgärdsprogram, EHT (elevhälsoteam) och EVK (elevvårdskonferens).  

Jag skriver anteckningar i min almanacka varje dag, korta, till exempel rörigt, 

ofokuserad, idrotten funkar bra. (Klassläraren) 

 

Specialpedagog 1 säger att hon har kontakt med alla föräldrar minst en gång per vecka. En del 

föredrar mejlkontakt medan andra önskar telefonkontakt. Hon summerar veckan via mejl, 

telefon eller kontaktbok. I kontaktboken kan man skriva upp trevliga saker som har hänt under 

veckan och läsa upp det för eleven innan man skickar hem den så att eleven får en positiv 

avslutning på veckan. Det är viktigt eftersom det ofta händer mycket som är negativt kring de 

här eleverna.  

 Den här veckan har ju du, vad du har jobbat bra i matteboken eller vad roligt 

 att du tyckte det var så roligt att hoppa på idrotten eller vad kul att du hjälpte 

 Nisse att ta mat i matsalen. (Specialpedagog 1) 

 

Det har ibland hänt att hon haft föräldrar som känt sig så svikna av samhället att de även såg 

skolan som en bov. Då kan det vara svårt att samarbeta. Det är viktigt att sätta sina egna 

gränser för vad som är ens område och istället hänvisa föräldrar vidare till rätt person att prata 
med. Föräldrar skulle behöva mer handledning om hur man kan få saker att fungera hemma. 

De åtgärder som fungerar i skolan skulle nog även vara bra i hemmet.  

 Nu finns det ju hjälp men den hjälpen måste man söka själv. Man måste kriga 

 för den. Och de föräldrar som gör det, de får den hjälpen. (Specialpedagog 1) 

Sammanfattning 

Alla intervjuade anser att en bra kontakt med föräldrar är avgörande för om barnet ska lyckas 

i skolan. Föräldrar vill informeras om hur deras barn fungerar i skolan men man måste tänka 
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på att inte enbart ta upp negativa saker. Föräldrar till barn med NPF har en svår uppgift att 

fostra sina barn och kan behöva stöd och råd. Det är viktigt att som lärare kunna sätta en gräns 

för vad som är ens arbetsuppgifter och hänvisa föräldrar till andra instanser än skolan där de 

kan få stöd i sin föräldraroll. 

Pedagogernas syn på inkludering  

Specialpedagog 1 arbetade tidigare i en områdesgrupp, en liten grupp för NPF, där man 

samlat ihop elever från olika skolor i en kommun. Där gick fem eller sex barn med Asperger 

och ADHD. Tanken var att de skulle inkluderas i möjligaste mån och det skilde hur ofta de 

kunde gå ifrån den lilla gruppen för att besöka den stora. Eftersom det alltid krävdes en 

personal som kunde följa eleven bort från gruppen, så var de tre personal totalt. Det var hon 

själv som då fungerade som lärare, en behandlingspedagog och ytterligare en specialpedagog. 

Då flera i gruppen var utåtagerande var man tvungna att dela upp dem ofta.  

 Så att det var ju nackdelen med att sätta ihop dem i en grupp. För det såg man 

 ju tydligt att det gynnande ju inte dem alla gånger.  (Specialpedagog 1) 

Hon berättar också om en elev som gick i den lilla områdesgruppen, som haft det turbulent 

och med stora svårigheter i förskoleåldern. Med tydliga ramar och mycket arbete kring hur 

man leker och hur man kan säga att något är fel utan att till exempel sätta sig under bordet, 

utvecklades den här eleven så pass mycket att denna senare kunde lämna den lilla gruppen 

och börja gå i vanlig klass där eleven klarade sig utan assistent.  

 Men det här året först i början, hela första terminen eleven satt mycket under 

 bordet, den skrek väldigt mycket, sprang runt, kastade alla saker. Eleven hade

 jättesvårt att ta liksom minsta regel, minsta rutin, det fungerade liksom eh, det 

 var jättetufft verkligen. Men sen under våren så var det liksom i och med allt. 

 Där var ju allting superinrutat. Eftersom de gick nästan hela dagarna så 

 kunde den gå mer och mer med i förskoleklassen. Eleven fick liksom jättetydliga 

 ramar, jättetydliga krav och tränade jättemycket på det här med hur, 

 för det hjälper inte bara och man måste ju få veta hur, man måste ju få dem 

 färdigheterna man saknar. (Specialpedagog 1) 

Klassläraren som undervisar i årskurs 3, i en klass med både en muskelsjuk elev, en annan 

med Asperger och en annan elev med flera diagnoser, uttrycker sin oro för ”inkludering in 

absurdum”. Hon kan se fördelar med att de ”vanliga” barnen får se att alla är olika och har 

olika behov. Alla barn har olika behov och bland de barn som har NPF finns stora skillnader. 

Många klarar inte av att ha idrott eller slöjd, det kan vara svårt att förflytta sig. Det är ofta då 

det händer saker. Men man kan inte säga att alla som har ADHD ska låta bli att delta i idrott. 

Likadant kan man inte säga att alla med NPF ska vara hela dagen i ett vanligt klassrum. Hon 

kan undra över hur vi kommer att se tillbaka på det här med inkludering i framtiden. 

Och de ungar som är kvar i klassrummet, de har lika stor rätt till att få likvärdig 

utbildning, det får de inte, alla gånger. Det är det här jag tycker är så jobbigt, 

ja det är svårt. Men i det här klassrummet gör vi så gott vi kan.  (Klassläraren) 

 

Specialpedagog 2 redogör för vad hon anser om inkludering nämligen att den kan se väldigt 

olika ut beroende på elevens förutsättningar. Hon är beredd att gå långt vad det gäller 

anpassningar av skolmiljön för att varje elev ska lyckas. På hennes skola är man alltid två 

personal per grupp vilket gör det lätt att dela upp sig. Många av eleverna med NPF har 

speciellt svårt att fokusera då det är många personer runt omkring och då passar det bra med 

små grupper. Men hon betonar att det är flexibla grupper. De har inte en grupp som de tillhör 

för då vore det exkludering. Tidigare har skolan haft en fast grupp med två lärare och en elev 

men det var ändå tillfälligt i väntan på utredning. Den eleven kunde bara inte lära sig något i 
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helklass. Eleven undervisades av dessa två lärare som bytte av varandra för att hinna få rast. 

Eleven fick sedan flytta över till en områdesenhet där denne till och med haft svårt att arbeta i 

en grupp på sex elever.  

När eleven klarar att vara i den vanliga gruppen då ska den vara där men 

många av de här eleverna har ju en specifik problematik med att ju fler 

personer det är runt omkring dig, ju svårare har du att fokusera. 

(Specialpedagog 2) 

 

Vidare berättar hon om en elev med Tourettes syndrom. Denne har klasstillhörighet men 

undervisas dagligen med en egen lärare, avskild från klassen. Dock äter eleven i matsalen, har 

idrott, musik och bild tillsammans med sin klass. Alla ticks försvinner då eleven får arbeta 

enskilt och den tid som eleven är i klassen, får övriga klasskamrater visa hänsyn och försöka 

koncentrera sig trots att eleven gör ljud. Det får de andra klara av, de har ju inte de här 

svårigheter.  

 Och för mig är inte integration det viktigaste utan det viktigaste är att vi hittar 

 en bra skolsituation där eleven känner sig delaktig i en grupp och där man kan 

 lära sig så mycket som möjligt. (Specialpedagog 2) 

Sammanfattning  

Samtliga pedagoger ser på inkludering som en fin tanke som är eftersträvansvärd. Man såg 

dock lite olika på hur mycket man kunde inkludera. Specialläraren menade att det alltid skulle 

finnas behov av en liten grupp likt den hon ledde, där eleverna utgår från den lilla gruppen 

men deltar i den mån de kan i stor klass. Specialpedagog 2 var beredd att anpassa så mycket 

för eleven utifrån sina behov så att den skulle kunna gå kvar i vanlig skola. Klassläraren 

anpassade undervisningen efter sina elever med NPF så mycket hon kunde men var lite 

tveksam till om det alltid var bäst med inkludering. Det fanns en risk att de ”vanliga” eleverna 

blev lidande. Specialpedagog 1 menade att inkludering var att föredra då elever i liten grupp 

inte alltid gynnades. De behöver normalfungerande kamrater som förebilder.  

Diskussion  

Metoddiskussion  

Efter transkribering av de fyra intervjuerna visade det sig att den första intervjun var tunnare 

innehållsmässigt. Det skulle kunna tyda på att den intervjuade inte hade så mycket att säga 

men mer troligt är att jag helt enkelt avbröt för mycket och forcerade intervjun, alltså ett 

nybörjarfel. Detta upptäckte jag då jag lyssnade på inspelningen och transkriberade intervjun. 

Jag lärde mig efter första intervjun också att ställa bra följdfrågor utifrån de svar jag fick.  

Den intervjuade kanske funderar över frågan även efter det att han eller hon 

redan svarat. En komplettering eller en nyansering av svaret kanske växer fram. 

Då bör intervjuare vara tyst och invänta ett fullständigare svar. Avbryt inte en 

tankekedja utan lämna tid till eftertanke. Att inte göra det kan vara nog så 

destruktivt för intervjun ( Trost, 2010, s.97 ). 

 

Då en av frågeställningarna handlar om på vilket sätt undervisningsmiljön för barn med NPF 

kan skilja sig åt i olika skolor, hade en kvantitativ studie gett ett större underlag, vilket hade 
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gjort det möjligt att generalisera. Nu kan vi bara jämföra de besökta skolorna i totalt två 

kommuner vilket ju inte säger något om hur det är i andra skolor. Fördelarna med den 

kvalitativa metoden överväger ändå i det här fallet då det gäller att hitta framgångsfaktorer 

och få dessa beskrivna på ett bra sätt. Jag tror att lärare i allmänhet kan relatera till svaren i 

undersökningen. Det är ändå viktigt att inte dra för stora växlar utifrån resultat ifrån en så pass 

liten studie (Bell, 2010). 

Övriga frågeställningar besvarades tillfredställande med den kvalitativa metoden. Det 

framgick till exempel att pedagogerna önskade stor personaltäthet och de berättade också om 

hur de anpassade arbetsmiljön för sina elever med möblering, tillrättalägganden och 

belöningssystem. De berättade vidare om den viktiga föräldrakontakten och hur den kunde 

tänkas gå till.  

Resultatdiskussion  

Lärarnas kompetens 

De intervjuade pedagogerna hade mer eller mindre omfattande utbildning inom det aktuella 

området. Specialläraren var utbildad fritidspedagog men hade läst in sig på både skolämnen 

och NPF. Klassläraren var utbildad lärare med fortbildning i NPF. Specialpedagog 1 var 

utbildad lärare med påbyggnadskurser i NPF. Specialpedagog 2 var utbildad som både lärare 

och specialpedagog. På de undersökta skolorna var kompetensen i allmänhet hög men kunde 

gärna höjas ännu mer.  

Specialläraren menade att hon var beredd att tillrättalägga saker för sina elever på ett sätt som 

inte alla lärare på skolan var. Det kan tydas som att hon hade högre kompetens inom NPF än 

vissa lärare.  

Jag tycker det är viktigt. En del lärare tycker att de ska lära sig att ta ansvar 

men jag känner att… Har man glömt glosorna då ska mamma och pappa ha 

dem så att man kan … (Specialläraren) 

 

Specialpedagog 1 uttryckte att all personal på skolan fått en del fortbildning i form av VIS-

utbildning (Verksamt I Skolan) och föreläsningar. Men hon efterlyste ändå mer 

kompetensutveckling bland personalen. 

Så jag tycker: mer kunskap om det eftersom det är så vanligt.  

(Specialpedagog 1) 

 

Groth (2007) tar upp lärarens roll för att inkludering ska lyckas. ”… lärarens roll och attityd är 

av stor betydelse i det inkluderande perspektivet eftersom det är på honom/henne som det i 

realiteten beror om eleven skall bli inkluderad.” s.34 

Detta med lärarens inställning är något som kunde utläsas i intervjusvaren och måste också 

ses som en form av kompetens.  

Jättemånga lärare tycker jag är inte bra förebilder. Det finns jättemånga bra 

lärare också. Det är där man måste börja utbilda folk tycker jag. 

(Specialläraren) 

 

…förhållningssätt tycker jag är den absolut grundläggande faktorn. Oavsett 

vilken ämneskompetens du har, hur duktig du än är på dina ämnen, har du inte 

ett förhållningssätt som gynnar dom här eleverna och alla andra elever, då når 

du inte max utdelning på din insats.  (Specialpedagog 2) 
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Specialpedagogisk kompetens i skolor beroende på var de ligger 

 Utifrån intervjusvaren skulle man kunna säga att jag hittat pedagoger som har erfarenhet och 

kunskap om elever med NPF som uttrycker att de gör sitt bästa för att inkludering ska vara 

möjligt. Varför ser det då inte likadant ut i alla skolor? Vad är det som göra att man satsat på 

inkludering i de besökta skolorna? Det har jag inget bra svar på men i den skola som 

specialpedagog 2 arbetade i fanns det en stor andel elever med socioekonomisk problematik, 

psykosociala svårigheter och krigsupplevelser. Då har man blivit tvungen att satsa resurser. 

Kanske kan det vara så att ju större problem som finns desto större chans finns det att man 

sätter in resurser. Bor man i ett område med elever från en högre socialgrupp så kanske det 

inte satsas lika mycket resurser på skolan och då riskerar elever med NPF att bli utan stöd. 

Samtidigt kan det vara så att man satsar resurser där stora behov finns men att resurserna ändå 

inte räcker till. Man kan bara spekulera om orsakerna. Det kan ju även vara så att kunskapen 

om skolans behov av resurser eller viljan att satsa på skolan inte finns hos beslutsfattare i den 

enskilda kommunen.  

Anpassning för inkludering  

Ett genomgående svar var att det är en fördel att kunna dela in eleverna i smågrupper för att 

skapa lugn och få möjlighet att anpassa undervisningen utifrån elevens behov. Dock var 

specialpedagog 2 noga med att poängtera att det inte skulle vara permanenta grupper utan att 

de skulle vara flexibla och ändras utifrån de aktuella behoven. Specialpedagog 1 betonade att 

det inte alltid var bra med små grupper, att elever som behövde bra förebilder, inte fick det i 

en liten grupp såsom den områdesgrupp hon beskrivit att hon arbetat i tidigare. Detta stämmer 

väl med vad som sägs om nackdelarna med små grupper i Kadesjö och Mossler  (2004) ”Barn 

med likartade problem påverkar varandra negativt när de är utan ”vanliga” barn som 

förebilder.” s.43 Detta anser jag talar för en skola där elever med NPF inkluderas i möjligaste 

mån. För att detta ska vara möjligt måste mer pengar tilldelas skolorna så att man kan anställa 

mer personal. Då behövs både specialpedagoger för utvecklingsarbetet, speciallärare som kan 

arbeta med enskilda elever både i klassrummet och avskilt samt assistenter som kan följa 

elever med NPF hela dagen och hjälpa dem att få struktur över sitt arbete. 

Framgångsfaktorerna för inkludering verkar utifrån min studie vara kunskap hos personalen, 

hög personaltäthet, samverkan mellan olika yrkeskategorier (till exempel skolpersonal, 

socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin), rutiner och struktur, tillgång på lokaler, 

datorer, god föräldrakontakt och ett ständigt pågående arbete bland alla elever för acceptans 

av olikheter hos varandra.  

Stöd för inkludering  

Specialpedagog 1 uttryckte att vad hon känt störst behov av då hon var klasslärare, var en 

fysisk person till. Även klassläraren ansåg att det var lättare att lyckas med inkludering om 

man var fler i personalgruppen. De hade anställt en ”fjärde lärare” för att kunna ha små 

grupper och så vidare. Specialpedagog 2 berättade om den höga personaltätheten som gjorde 

det möjligt att bedriva undervisning i mindre grupper i sin skola. Ett genomgående intryck var 

att man på de undersökta skolorna hade tillgång till bra lokaler och bra personal.  

Trots detta uttrycktes en önskan om mer kompetensutveckling kring NPF hos lärarkåren då 

samtliga respondenter ansåg att dessa elever finns överallt omkring oss, i varje klass, i varje 

skola. Denna uppfattning stämmer bra med vad Greene (2003) anser att skolan behöver i 

integreringens tidsålder då lärare möter så många elever med olika svårigheter, nämligen 

kunskap om beteendemässiga problem.  

De intervjuade hade noterat att man ibland kunde upptäcka svårigheter med koncentration 

etcetera redan i förskoleåldern men att det oftast accelererade i skolåldern, gärna i årskurs tre 
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och fyra, då kraven ökade. Detta stämmer bra med vad man kan läsa i Gillbergs bok om 

ADHD (2007) att om eleverna inte får hjälp i tid finns risk att deras självkänsla sjunker.  

Greene (2003) menar att explosiva barn kräver ett annat förhållningssätt. Om man skapar en 

bra skolmiljö och agerar i förväg istället för i efterhand kommer eleven att bli mer mottaglig 

för undervisning. 

Idag talas det på radion om att var femte lärare lämnar yrkeskåren. Vad beror detta på? 

Kanske står svaret att finna i min intervjustudie? Kanske har det flera orsaker. I massmedia 

diskuteras skolan ofta i negativa ordalag. Det ställs orimliga krav på lärare. Om man gav 

lärarna förutsättningar att hjälpa alla elever så skulle de antagligen känna sig mer nöjda och 

uppleva mindre stress. Om vi hjälper fler elever att klara sig i skolan så lär vi få färre problem 

i samhället då eleverna nått vuxen ålder.  

 

På vilket sätt kan undervisningsmiljön för barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar skilja sig åt i de undersökta skolorna?  

På de besökta skolorna hade man ett inkluderande synsätt och därför skilde sig deras 

undervisningsmiljö inte åt nämnvärt. I intervjun med specialpedagog 1 kunde man ändå utläsa 

att det var avsevärd skillnad på de olika skolor som hon varit anställd vid. Av egen erfarenhet 

vet jag också att det finns skolor där man inte alls har sådana resurser och ibland inte heller 

den kunskap som behövs för att lyckas med inkludering. Så man kan ändå dra slutsatsen att 

det är lite av ett lotteri vilka barn med NPF som får sitt rättmätiga stöd. Om skolan inte 

kommunaliserats hade vi kanske haft en mer likvärdig skola oberoende av var man som elev 

bor.  

Tänkbar fortsatt forskning 

Denna studie visar på metoder för att inkludera barn med NPF i den vanliga skolan men säger 

inte mycket om hur det ser ut på andra skolor. En enkätundersökning för att kunna 

generalisera och kartlägga hur stor andel av landets skolor som verkligen inkluderar barn med 

NPF skulle kunna vara en idé till fortsatt forskning. Den studien skulle inte ge några 

uttömmande svar men visa på eventuella orättvisor bland landets elever med NPF. I den 

studien skulle man även kunna ta med information om kommunens förutsättningar att 

ekonomiskt stödja skolorna. Man kunde ta reda på hur stor del av kommunens budget som 

avsätts för resurser till elever med särskilda behov.  
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Bilagor  

Bilaga 1  

Intervjufrågor 

 

Vilken utbildning har du? 

Vilka åldersgrupper har du mest erfarenhet av att ha arbetat med? 

Vilken kunskap och erfarenhet har du om barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? 

Hur mycket kunskap och erfarenhet har dina kollegor om barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? 

Hur fångar du upp alla elever inför ett lektionspass? 

http://www.specped.su.se/
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Vilka rutiner tycker du är viktiga för att alla elever ska känna sig trygga? 

Hur arbetar du för att elever ska acceptera varandras olikheter? 

Hur och när upptäcks barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? 

Hur anpassar du undervisningen för dessa barn? 

Hur anpassar du klassrumsmiljön för dessa barn? 

Kan du berätta om något speciellt barn du minns som haft svårigheter med koncentration, 

socialt med kamrater osv. Hur gjorde du för att försöka få eleven att lyckas nå målen och må 

bra? 

Kan du ge några exempel på hur samarbetet med föräldrar till dessa barn kan se ut? 

Har du alltid fått gehör för dina pedagogiska idéer hos övrig personal och ledning? Hur? 

Varför inte tror du? 

 

 

 
 

 

 

 

Bilaga 2  

Missivbrev 
 

Till Rektor för skola 

 

Önskemål om intervjupersoner inför examensarbete på grundläggande nivå i 

specialpedagogik vid Stockholms universitet 

 

Jag går en förberedande kurs i specialpedagogik för att bli behörig att studera vidare till 

specialpedagog alternativt speciallärare. Mitt examensarbete ska handla om inkludering av 

elever med behov av särskilt stöd och jag inriktar mig speciellt på elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag avser studera framgångsfaktorer för hur man 

lyckas med dessa elever i skolan.  

 

Jag önskar komma i kontakt med lärare med erfarenhet av inkludering av elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Intervjun kommer, om intervjupersonen tillåter, att spelas in men efter transkriberingen 

förstöras. Efter avidentifiering kommer citat från utskriften att användas i uppsatsen. De 
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intervjuade kommer, om de önskar, att få läsa utskriften och godkänna den. Deltagande är 

frivilligt och man kan när som helst avbryta intervjun.  

 

Jag är tacksam för svar per telefon eller e-post så fort det är möjligt. 

 

Vänliga hälsningar Anne Arvidsson 

 

070-XXXXX 
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