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Studien syftar till en ökad förståelse för hur pedagoger arbetar med 

inkludering gällande elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Studiens metodologiska utgångspunkt var en hermeneutisk kvalitativ ansats 

med halvstrukurerade intervjuer. Studien analyseras med hjälp av von 

Wrights teori om det punktuella och relationella perspektivet. Resultatet av 

studien visar att pedagogerna har olika syn på begreppet inkludering, men är 

eniga om att det viktigaste inom inkluderingsarbetet är att utgå från 

elevernas behov och förmåga. Studien presenterar även viktiga pedagogiska 

strategier och egenskaper gällande inkluderingsarbetet för elever med NPF. 

Inkluderingen leder till gemenskap, tillhörighet och lärdom både på 

individnivå och gruppnivå. Inkluderingen bidrar även till utmaningar både i 

det pedagogiska arbetet och för eleverna. En av våra slutsatser är att det 

finns ett behov av socialpedagogisk kompetens för att utveckla 

inkluderingsarbetet i skolan.  
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1 Inledning 
“– Jag tycker att skolan ibland kapitulerar kring barnen fast det är de som 

har mycket kunskap om hur barnen fungerar. I stället överlåter man åt 

barnpsykiatrin att ställa en diagnos och tror att det ska bli ”sesam öppna 

dig”.” 

 

Detta utrycker forskaren och överläkaren Anna Lundh under en intervju om 

diagnoser i skolan. Under intervjun beskriver hon att det syns en tydlig trend av 

begäran om utredningar av diagnoser. Utredningar som konstant ökar enligt barn- 

och ungdomspsykiatrin. Kraven om utredningarna kommer från pålästa föräldrar 

men även från skolan. Många av barnen som utreds kan konstateras ha en diagnos 

av något slag, men frågan är vilken betydelse diagnosen har för barnet (Svensén, 

2011). 

 

Ökningen gällande diagnostiseringen för barn och unga syns även enligt statistiken 

gällande medicineringen för ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder). Under 

2015 var det fem procent av alla pojkar och två procent av alla flickor, i Sverige 10–17 

år, som hämtade ut medicin för ADHD. Vilket är fyra gånger mer än vad det var tio år 

tidigare. Detta beror på att kunskapen om ADHD, även medicinering, har ökat genom 

åren. Det finns fler och bättre preparat än vad det fanns förr. Den breda kunskapen har 

lett till att lärare och föräldrar kan få bättre information om barns grundläggande 

svårigheter vid ADHD. Med hjälp av kunskapen och informationen som finns idag kan 

förhållningssätt och pedagogiskt stöd som behövs i skolan anpassas (Lagerlöf, 2016).  

  

Diagnoser som autism och ADHD får allt större tyngd i skolan för att få extra stöd eller 

inte. Föräldrar anser att diagnosen har en betydelse för barnet. Om barnet ”bara får en 

diagnos så löser sig allting”, uttrycker många föräldrar enligt Isaksson (2009). 

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är diagnoser baserat på beteende och 

innebär att individen har ett annorlunda sätt att hantera och uppfatta information, tankar, 

upplevelse och sinnesintryck (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2018). Diagnoser 

ses som ett kriterium för att möjliggöra resurser men det är även lätt att på så sätt 

överdiagnostisera. För skolan har diagnoser blivit ett materialistiskt värde. Alla barn ska 

ha rätt till stöd, men det står ingenstans att en diagnos ska ge ett barn förtur till stöd. 

Den diagnostiska skolkulturen leder till problem i förhållande till stödinsatserna. 

Isaksson (2009) ifrågasätter varför skolor förlitar sig på den medicinska klassificeringen 

istället för de pedagogiska behovet när stödinsatser ska fördelas. Han betonar att 

diskussionen gällande detta är viktig att lyfta. 

 

Samtidigt som diagnostiseringen ökar så blir inkludering allt mer viktigt i skolans värld, 

vilket innebär att särlösningar ska undvikas. Den ideologiska grunden om inkludering 

handlade om att utsatta grupper skulle ha möjlighet till att delta i en gemenskap. I 

skolan är gemenskap, respekt och solidaritet nyckelbegreppet för inkludering. 

Inkludering handlar om att förbereda barn i skolan för en tillvaro tillsammans med 

andra. Men inkludering handlar inte bara om utsatta grupper utan om alla barn i 

utbildningssystemet (Persson & Persson, 2016). Inkludering i skolan handlar alla barns 

rätt till att känna sig delaktiga i skolan både socialt och i sitt egna lärande. Inkludering 

ska bidra till att alla barns olikheter ska ses som en tillgång (Nilholm, 2012). 

Inkluderingen i skolan ses som lärarens uppgift att hantera i den pedagogiska miljön. 

För läraren innebär detta en tuffare uppgift med ansvar för elevernas olikheter, vilket 

innebär att de pedagogiska metoderna inte alltid räcker till (Persson & Persson, 2016).   
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Nilholm & Göransson (2013) uttrycker att alla elever har rätt till att känna sig socialt 

och pedagogiskt delaktiga, även rätt till att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Tillsammans med vad Isaksson (2009) uttrycker, att pedagogerna inte ska behöva förlita 

sig på de medicinska klassificeringarna, är det pedagogerna som kan se vilka olika 

pedagogiska behov eleverna har. Allt detta tillsammans innebär stora krav på 

pedagogerna. Det är pedagogerna i skolan som bär ansvaret för att sätta sig in i frågor 

som rör barnets svårigheter. De måste se vilket stöd eleven är i behov utav för att kunna 

klara av skolans mål (Nilholm, 2012). Dessa frågor har en socialpedagogisk relevans, då 

inkludering handlar om att kunna delta i samhällsgemenskapen. 

 

Pedagogerna förväntas att genom inkludering ge elever förutsättningar till att känna en 

gemenskap, med social utveckling utefter individens egna förutsättningar. Att ha ett 

socialpedagogiskt förhållningssätt innebär att arbeta utifrån individens egna 

förutsättningar och att besitta ett synsätt att hitta lösningar till det som anses vara 

problematiskt. Att kunna vända tankarna från att vilja stoppa och analysera 

problematiken, till att fokusera på problematikens möjligheter. Det handlar om att få en 

problematik till att bli hanterbar (Cederlund & Berglund, 2014).  

 

Det presenteras att diagnostiseringen ständigt ökar och att inkluderingsarbetet blir allt 

mer viktigt i skolan, samt att inkluderingsarbetet är en tuff pedagogisk utmaning. En 

pedagog har i grunden som mål att lära ut och ansvarar för att eleverna ska uppnå 

kunskapsmålen.  Utöver det ska även pedagogerna arbeta inkluderande och forma 

arbetssättet utefter elevernas egna förmågor. Det vi intresserar oss för är därför hur 

pedagogerna får det pedagogiska arbetet att fungera gällande att inkludera elever med 

NPF. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att öka förståelsen för hur pedagoger arbetar med inkludering i skolan gällande 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utifrån vårt syfte har vi 

formulerat tre frågeställningar: 

 

• Hur tolkar pedagogerna uppgiften att arbeta inkluderande? 

• Vilka fördelar finns det med att arbeta inkluderande i skolan?  

• Vilka pedagogiska utmaningar finns det med att arbeta inkluderande i 

skolan? 
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3 Bakgrund 
I följande avsnitt redogör vi för fakta om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

styrdokument och inkluderingsbegreppets bakgrund.  

 

3.1  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kallas just neuropsykiatriska då 

hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt. Till NPF hör de 

vanligaste diagnoserna ADHD och autism. För att få en neuropsykiatrisk diagnos krävs 

en utredning och att ett antal kriterier uppfylls. De olika NPF diagnoserna har flera 

saker gemensamt och är beteendediagnoser. Utomlands benämns NPF diagnoser som 

utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar. De kallas osynliga då individen 

tänker, löser och hanterar information på ett annorlunda sätt. I skolans värld ska 

individens behov styra. Det som är viktigt är att omgivningen kring barnet har förståelse 

för att barnet upplever och bearbetar sinnesintryck annorlunda. Dessa sinnesintryck kan 

påverka barnets förutsättningar för att lära. Förståelse och empatiskt bemötande ger 

barnet bättre förutsättningar för samspel. Detta leder till bättre förutsättningar för 

lärande och social utveckling (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2018). 

  

Autismspektrumtillstånd (AST) innebär att individen har brister i sin sociala 

kommunikationsförmåga och även brister i interaktion vid sammanhang. Diagnosen 

varierar från person till person men individen visar ofta återkommande mönster i 

aktiviteter samt beteende och har ofta olika specialintressen. Det finns ofta en känslighet 

för sinnesintryck och på så sätt är man känslig för ljud, ljus, lukt och beröring. Det finns 

en svårighet i kontakt med andra människor när man har AST och ibland även en 

bristande motorik. Många är även stresskänsliga, psykiskt sårbara, har ångest, 

tvångstankar, depressioner eller fobier. Personer med AST har en stor uthållighet och 

ofta en god koncentrationsförmåga, i rätt miljö kan många egenskaper som kommer 

med diagnosen vara tillgångar (Riksförbundet Attention, 2019). 

  

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) är en uppmärksamhetsstörning/ 

hyperaktivitet. En funktionsnedsättning som innebär att individen har svårt med 

koncentrationen, aktivitetsnivå och impulser. ADHD är utvecklingsrelaterat så 

symptomen varierar beroende på ålder, den varierar även beroende på vilket 

sammanhang barnet befinner sig i. Hos yngre barn handlar symptomen om 

överaktivitet, planeringssvårigheter och impulsivitet. Överaktiviteten visar sig genom 

att barnet har svårt att sitta still. Även ouppmärksamhet visar sig vid ADHD genom att 

barnet har en brist på uthållighet och tålamod. Det kan handla om att barnen har svårt att 

organisera sina uppgifter och aktiviteter (Hjärnfonden, 2015). 

  

Som pedagog är det viktigt att tänka på att ha effektiva strategier i sin undervisning. På 

så sätt kan undervisningen anpassas och undvika att framkalla barns svårhanterliga 

beteende och istället underlätta för barnets inlärning. Barn med ADHD behöver en 

tydlig och konkret pedagogik. De behöver en struktur i sin vardag med korta arbetspass 

där pedagogen tar hänsyn till den ofta begränsade uthålligheten. Mycket handlar även 

om att öka barnets motivation och finnas till för personligt stöd. Genom att ha tydliga 

och avgränsade arbetsuppgifter samt ha en uppmuntran med positiv beröm kan lärare 

hjälpa barnet att styra sitt handlande (Hellström, 2010). 
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3.2 Styrdokument 

Socialdepartementet har ett ansvar gällande samhällets välfärd. Socialdepartementet har 

tagit fram en promemoria för Socialdepartementets enhet gällande rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Där konstateras det att enligt punkt 2, § 4.8.1 artikel 

24 utbildning, om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska:  

 

-a) personer med funktionsnedsättning inte utestängs från det allmänna 

utbildningssystemet på grund av funktionsnedsättning och att barn med 

funktionsnedsättning inte utestängs från kostnadsfri obligatorisk 

grundutbildning eller från undervisning som följer efter grundutbildning, på 

grund av funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008, s.73–74). 

 

I svenska skollagen 1 kap. 4 § syftet med utbildningen inom skolväsendet står det att: 

  

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 (SFS 2010:800, kap. 1, 4 §). 

  

Skolverket är en förvaltningsmyndighet som är statlig för det offentliga skolväsendet. 

De ansvarar bland annat för skolverksamhet och skolbarnsomsorgen men har ett särskilt 

ansvar för handikappfrågor och miljöfrågor. De finns för att stödja skolors arbete och 

ska se till att förbättra kvalitet och resultat i skolor (Persson, 2019). Enligt den svenska 

skollagen (1985:1100) ska: 

  

alla barn och ungdomar, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala 

och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen ska inom varje skolform 

vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. I utbildningen ska hänsyn tas 

till elever i behov av särskilt stöd. (…) (Socialdepartementet, 2008, s.75). 

 

När en elev befaras att inte uppnå sina mål är det skolan skyldighet att ge eleven 

anpassningar och stöd för att eleven ska uppnå kunskapskraven. Skollagen säger att: 

  

Om det inom ramen för undervisningen, (...) befaras att en elev inte kommer 

att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, 

trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen enligt 5 a §, ska detta anmälas till rektorn. 

Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar 

inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt 

stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven 

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation (SFS 2010:800, kap. 3, 8 §). 

  

Extra anpassningar innebär att lärare och övrig skolpersonal ger eleverna stödinsatser 

inom den ordinarie undervisningen. För en extra anpassning krävs det inget beslut, utan 

innebär en mindre insats som lärare själv beslutar om under sin undervisningstid. Extra 

anpassning kan innebära att eleven får hjälp att sätta igång sitt arbete, extra stöd att 

förstå texter eller någon extra utrustning. Särskilt stöd till skillnad från extra 

anpassningar innebär ett åtgärdsprogram som beslutas av rektorn. Särskilt stöd är mer 

omfattande än en extra anpassning och pågår oftast under en längre tid. Att få särskilt 
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stöd kan för en elev innebära enskild undervisning, specialpedagogiska insatser i vissa 

ämnen eller placering i särskilda undervisningsgrupper (Skolverket, 2018). 

 

3.3 En skola för alla 

Begreppet en skola för alla etablerades när den svenska grundskolan skulle se till att alla 

barn skulle finnas i en gemensam skolform (Nilholm, 2012). Personalen skulle skapa 

förutsättningar för att barn skulle känna att de fick en meningsfull skolgång (Persson, 

2019). Detta gjordes för att ta vara på barn begåvningar och ge alla barn lika 

möjligheter. För skolan betydde detta att olika grupper i samhället skulle ha en 

mötesplats som skulle öka förståelsen av alla barns livserfarenheter. Många elever med 

funktionsnedsättningar fick dock gå i specialskolor. Skolan segregerade även barnen på 

så sätt att barn från en del av skolans upptagningsområde fick gå i samma klass. Det var 

alltså svårt att skapa en likvärdig grundskola, även om det skulle vara en skola för alla 

(Nilholm, 2012). Grundtanken i Sverige gällande en skola för alla togs upp i arbetet 

med den svenska välfärdsstaten. Från statens håll började man då ta upp diskussionen 

om att bemöta utvecklingen mot dåtidens specialundervisning. Debatten konstaterade 

att en skola för alla inte tog hänsyn till elevernas olikheter. Forssell (2011) påpekar att 

idén om en skola för alla inte lyckades bli som den var tänkt. Det pratades om 

begreppen jämlikhet och likvärdighet men de problematiserades och tolkades olika. 

Forssell menar att just begreppet likvärdighet fick olika innebörder i debatterna och att 

man istället borde fokusera på likvärdiga möjligheter. 

 

3.4 Inkludering 

Inkluderingsbegreppet myntades i USA i slutet av 1980-talet då utbildningsväsendet 

krävde mer anpassningar till samhället och i skolan. Kraven var att verksamheterna 

skulle anpassa skolan så att alla barn skulle känna en gemenskap, delaktighet och 

meningsfullhet. Ingen skulle exkluderas från skolans gemensamhet (Persson, 2019). 

Enligt Nilholm och Göransson (2013) ska skolan ansvara för att alla elever inkluderas, 

det ska inte spela någon roll vilka individuella egenskaper barnen har. I systemet 

gällande inkludering finns det en gemenskap på olika nivåer där olikhet ses som en 

tillgång för inkludering. Alla barn ska känna sig delaktiga både socialt och pedagogiskt. 

Ett samarbete och en gemensam problemlösning kan vara betydelsefulla aspekter i den 

processen. Delaktighet ska vara en lärandegemenskap och alla barn ska ha rätt att 

utvecklas, utifrån sina förutsättningar, så långt som möjligt. 
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4 Tidigare forskning 
I följande avsnitt beskrivs forskningsläget kring arbetet i skolan med barn som har NPF, 

och hur forskningsläget ser ut gällande begreppet inkludering. Vidare vilka pedagogiska 

förutsättningar som behövs för inkludering och även vem som ska ta ansvar. 

 

4.1 Inkludering 

Nilholms och Göranssons (2013) kunskapsöversikt; Inkluderande undervisning ska vara 

till hjälp för rektorer och lärare att arbeta på ett inkluderande sätt. De ägnar en stor del 

av översikten med att förklara och diskutera begreppet inkludering och vilken betydelse 

den har. Genom att förklara och diskutera begreppet inkludering menar de att ett 

förändringsarbete kan börja. I kunskapsöversikten ser de att forskare inte är överens om 

hur en gemenskap i skolan ska se ut för att skolan ska kunna vara inkluderande. Vi 

kommer också att se på olikheterna i forskningen i kommande avsnitt. De vi märkt är, 

som Nilholm och Göransson också säger, att forskningen skiljer sig gällande 

begreppsdefinitionen av inkludering och vad det betyder i skolans värld.   

  

I en studie av Linton, Germundsson, Heimann & Danermark (2016) undersöks 

inkludering för studenter med autismspektrum. Studiens fokus var att undersöka den 

sociala representationen av inkludering för studenter med autismspektrum. Detta för att 

tillsammans skapa en förståelse för hur inkludering ska se ut. De ansåg att det fanns en 

klyfta mellan förhållningssätt och praktik gällande inkludering. Resultaten i studien 

visar att sociala och organisatoriska hinder för inkludering finns och att professionella 

behöver utvecklas för att tillsammans skapa förhållningssätt som gynnar eleverna. 

Rektorerna ser på inkludering ur organisationens och strukturens integrationsnivå, 

medan skolhälsopersonalen anser att genom struktur, rutiner och utbildningsstrategier 

kan man se på elevernas behov och individuella potentialer. Lärarna hänvisar till att 

inkludering uppnås genom lärarnas egna interaktion med eleverna och anser att det är 

den viktigaste aspekten. Men de säger även att stöd är en viktig aspekt. För att skapa en 

skolkultur gällande inkludering är det en långsiktig process som kräver att man 

samarbetar och har en önskan om att kunna respektera andra människors yttranden. 

Även att förändringar måste börja ske i den nuvarande skolkulturen för att minska 

exkluderingen av barn med funktionshinder.  

  

Nes (2013) har i en litteraturstudie sökt svar på frågor gällande hur inkluderingen i de 

norska skolorna ser ut och tittat på utvecklingen av specialundervisning. Den norska 

skollagen följer samma principer som den svenska då elever har rätt till 

specialundervisning om de inte kan tillgodoses under ordinarie undervisning. Samt att 

det anses gälla alla elever oavsett anledning, såsom funktionsnedsättningar. Nes tar i sin 

rapport fram statistik på forskning som visar att antal elever i specialundervisning ökar 

samt att specialundervisningen kommer sent in i elevens skolgång. Hon lyfter även att 

det finns elever som är “underchallenged”. Det vill säga att elever kan upplevas inte få 

tillräckliga utmaningar i sitt lärande. Hon menar att elever möts med sympati men inte 

med förväntningar på lärandet. Sammanfattningsvis så presenterar Nes statistik som 

visar att trots målsättningarna kring inkludering så ökar samtidigt 

specialundervisningen, vilket kan tolkas som att inkluderingsmålsättningen också ger 

följder i ökad exkludering. 

 

4.2 Pedagogiska förutsättningar 

Gustafson & Hjörne (2015) undersöker i sin artikel lokal undervisningspraktik i en 

skola som bedriver en inkluderande undervisning. I fokusgruppintervjuer fick lärare, 
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skolledning och elever berätta hur skolan visar upp en lokal skolkultur. Hur nära 

relationer kan skapa förutsättning för pedagogiska strategier som är för alla. Genom det 

pedagogiska nytänkandet och den inkluderande pedagogiken vill de skapa 

förutsättningar för en framgångsrik skola. I resultatet kommer de fram till att genom 

pedagogiska strategier, som tas fram av lärare och skolledning, skapas en bra 

inkludering. Att bygga relationer inte bara med elever men även med föräldrar bidrar till 

inkludering. Den undersökta skolan anser att det är viktigt med goda relationer för att 

kunna skapa en bild av barns kunskaper och behov. På så sätt kan det enklare sättas in 

eventuella resurser som krävs. I relationen med föräldrar kan skolan skapa ett 

inkluderande arbetssätt för att fånga upp skolsvårigheter tidigt. Utöver 

relationsbyggande är lärarnas kompetens viktig för inkluderingsarbetet. Arbetsmaterial 

behövs utformas och undervisningen behöver utformas på ett tydligt sätt så att det 

passar alla elever. Det är även bra att ha dubbelbemanning i klassrummet, alltså att ha 

två lärare under en lektion istället för att barnen ska ha enskild undervisning eller sitta i 

särskilda undervisningsgrupper. Genom dubbelbemanning kan olika 

undervisningsformer användas och lärarna kan använda sig av olika arbetsmaterial. 

Många lärare i denna studie påpekar att de önskar att dubbelbemanning sker mer. 

 

4.3 Vem ska ta ansvar? 

I en artikel av Malmqvist (2015) undersöks perspektivskiften. Dessa perspektivskiften 

handlar om vilka lärarkategorier som ska ansvara och undervisa elever som är i behov 

av särskilt stöd eller elever som har skolsvårigheter. Malmqvist skriver om den statliga 

synen på utbildningsinsatser i de svenska skolorna gällande särskilt stöd. Han förklarar 

att i den svenska skolan ska stödinsatser sättas in till elever som är i behov av det. 

Ambitionen för att man ska kunna arbeta inkluderande i skolan kan till viss del ses 

utifrån hur man utformar lärarutbildningar. De två utbildningarna som sätts in för 

särskilt stöd är speciallärare och specialpedagoger. Malmqvist kommer fram till att det 

är nödvändigt då utbildningarna är ömsesidiga och beroende av varandra när det gäller 

arbetet med inkludering för barn i behov av särskilt stöd. 

 

Jakobsson (2002) har genom etnografiska forskningsstrategier studerat det pedagogiska 

arbetet i skolan gällande barn med symtomdiagnoser. Hon påpekar i sin studie att det är 

nödvändigt att titta på det komplexa samspelet kring den enskilde eleven, för att förstå 

vad som påverkar vad som händer i skolan. Det handlar om ett samspel mellan 

skolpersonal, föräldrar och andra inblandade aktörer i elevens omgivning. Resultatet 

visar att det viktigaste är samspelet mellan de olika aktörerna, att det finns en 

kommunikation, personlig relation och ett samarbete. Jakobssons slutsats är att de olika 

diagnoserna fungerar som vägledningen men i slutändan är kommunikation och 

samarbete viktigare än diagnosen i sig. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
 

Vi har valt att använda oss av von Wrights punktuella och relationella perspektiv för att 

ge studien en bredare kunskap och förståelse för hur inkludering fungerar i praktiken för 

barn med NPF ur ett lärarperspektiv. Det punktuella och relationella perspektivet berör 

förhållningssätt och arbetssätt som handlar om hur lärare kan bemöta sina elever. I 

följande avsnitt presenteras det relationella och det punktuella perspektivet utifrån; von 

Wright (2000;2009) och Aspelin (2013). 

 

5.1 Det relationella och det punktuella perspektivet 

Det relationella och det punktuella perspektivet är en teori som utformats av von Wright 

(2000), hon utvecklade teorin när hon undersökte vad som bidrar till ett bra möte mellan 

lärare och elev. Hon såg på vad och vem som påverkar vad det är som gör att eleven 

lyckas i sin skolgång. Hon problematiserade och undersökte olika aspekter på 

undervisningen i skolan. von Wright ville förtydliga innebörden av följderna i 

undervisningen beroende på vilket perspektiv läraren utgår ifrån. Det punktuella 

perspektivet fokuserar på egenskaper och det relationella perspektivet utgår från 

handlingar.  

 
5.1.1 Det punktuella perspektivet 

I det punktuella perspektivet är subjektiviteten oberoende, individuell, i omständigheter 

som sker i dess omgivning. Egenskaper som individen alltid bär med sig isoleras och 

individen är självständig. Subjektivitet kan genom att ta avstånd från sina egenskaper 

och genom ens medvetande gå utanför kroppen (von Wright, 2000). 

  

Detta betyder att en lärare med det punktuella perspektivet ser på sin elev utefter 

individens egenskaper. Det vill säga att en etikett, som en diagnos, kan blir en förklaring 

till vem eleven är för läraren. När läraren ska utgår från elevens behov i det punktuella 

perspektivet så studerar läraren elevens behov. Behov som är individuella och 

tidsbegränsade, och som upphör när de är tillfredsställda. Läraren behöver finna bristen 

i behovet för att åtgärda det (von Wright, 2000).  

 

När det gäller elevens förutsättningar är de i det punktuella perspektivet personliga eller 

egenskaper som är yttre omständigheter. Detta kan läraren se genom omgivningen och 

faktorerna som mäter de olika egenskaper hos eleven. Förutsättningarna är 

tidsbegränsade och lärare måste tillsammans med eleven beta av delmålen för att nå ett 

slut, detta gör läraren genom att blicka bakåt då förutsättningarna kan läsas av i elevens 

förflutna. Enligt von Wright så är det punktuella perspektivet det perspektivet som 

används mest, men hon förespråkar det relationella perspektivet (von Wright, 2000). 

 
5.1.2 Det relationella perspektivet 

von Wright (2000) förklarar det relationella perspektivet med en grund i det punktuella. 

De är inte motsatser, men perspektiven kan ställas mot varandra. I det relationella 

perspektivet är individens fokus på deltagande. I sociala processer och samförstånd sker 

handlingar mellan människor. Allt detta skapar subjektivitet enligt von Wright. En 

människa är alltså beroende av andra människors existens i det relationella perspektivet. 

Individens egenskaper formas beroende på vilka människor individen möter och i vilka 

omständigheter de möts. De handlingar som sker i mötet mellan människor skapar 

subjektivitet. Egenskaperna skapas i relation till andra människor. 
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I det relationella perspektivet tas utgångspunkten i vad som sker mellan människor. 

Aspelin (2013) förklarar att det sker igenom tre sammanhängande aspekter. För det 

första så handlar det om relationer. För det andra så är det den sociala verkligheten, som 

är föränderlig. För det tredje så förstås sammanhang som ett socialt fenomen. Med 

andra ord så menar Aspelin att relationella ansatser uttrycker att mänskligt liv är det 

största intresset och uppmärksammar pedagogiska relationsprocesser. 

  

I det relationella perspektivet står grundpelarna i pedagogiska relationer och 

pedagogiska möten. För en lärare betyder detta att etiska och moraliska aspekter är 

avgörande i lärarens handlingar. En lärare behöver tänka på etiska överväganden och 

omdömesbildningar. Det relationella perspektivet försöker fånga 

undervisningssituationen, alltså det som sker mellan lärare och elev. Det är större fokus 

på interaktionen än mot enskildheter. Perspektivet ger inte en förklaring på hur 

värderingar borde vara utan hjälper till att problematisera föreställningar och 

förhållningssätt som lärare borde tänka på för den pedagogiska situationen (von Wright, 

2009). 

  

Genom det relationella perspektivet har von Wright beskrivit att perspektivets fenomen 

alltså bestäms genom relationen. Därför utmanas en lärare att möta eleven utan att 

begreppsliggöra eleven. Läraren behöver genom hängivelse kunna vara öppen för att 

möta eleven som någon särskild (von Wright, 2000). När en lärare har ett relationellt 

förhållningssätt kan läraren se hur den själv bidrar till en pedagogisk situation. Genom 

att se på en elevs begåvningar och förmåga kan det i ett relationellt perspektiv ses som 

beroende av sammanhanget. Det är då lärarens betydelse kommer in eftersom 

begåvningsmönster kan förändras. När en lärare riktar uppmärksamhet mot den 

pedagogiska situationen kan läraren se eleverna som handlande subjekt i en social 

situation. Läraren behöver ha ett förhållningssätt som är öppet för att inte begränsa ett 

kommunikativt utrymme i en situation, och inte fokusera på hur en elev borde vara. På 

så sätt kan läraren skapa utrymme för nya handlingar och ny kunskap (von Wright, 

2009). 

  

När en lärare tänker ur ett relationellt perspektiv ser läraren på elevens behov, 

förutsättningar, enskilda erfarenheter och elevens tänkande. I det relationella 

perspektivet förstår läraren elevens behov i situationen. Alltså ett behov som är knutet 

till ett sammanhang, inte ett behov som eleven bär med sig sedan tidigare. Detta behov 

är föränderligt och läraren bidrar till att tillfredsställa behovet. Elevens förutsättningar i 

det relationella perspektivet är inte bestämda på förhand och kan inte fastställas. Det är i 

situationer som förutsättningarna visar sig eller bestäms. Läraren ska alltså vänta in 

elevens förutsättningar och läraren behöver inta elevens perspektiv i situationen (von 

Wright, 2000). 

 

5.2 Att växla mellan perspektiven 

Det är viktigt att påpeka att lärare kan växla mellan det punktuella och relationella 

perspektivet. Båda perspektiven tar sig i uttryck som förhållningssätt för en lärare (von 

Wright, 2009). Inget perspektiv ger entydiga eller självklara svar på innebörden av att 

utgå från en elevs behov eller tänkande. Även om von Wright förespråkar det 

relationella perspektivet så påpekar hon att läraren oftast har en blandning av de olika 

perspektiven, beroende på vilket situation de befinner sig i. Det vill säga att en lärare 

kan använda sig av båda perspektiven men att följderna av vilket perspektiv läraren 

utgår ifrån har stor betydelse på lärandet. Läraren har ett moraliskt ansvar och det är 

avgörande att skifta mellan ett punktuellt och relationellt perspektiv för att 
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beskrivningar ska förvandlas till delaktighet för elev och kunskapsinhämtning (von 

Wright, 2000). von Wright skriver att hon hade velat se läroplanen ur ett relationellt 

perspektiv i stället för ett punktuellt på följande sätt: 

  

”Läraren är delaktig i hur eleverna riktar sin uppmärksamhet, vilka 

möjligheter som förverkligar sig för eleverna, de erfarenheter och den 

meningsskapande process i vilka eleverna ingår, samt i uppbyggandet av 

elevernas erfarenhetsvärldar inklusive deras själv” (von Wright, 2000, s. 

192). 

 

6 Metod 
I följande avsnitt beskrivs de metodologiska utgångspunkterna i vår studie. Vi har utgått 

från ett hermeneutiskt perspektiv med en kvalitativ ansats som innefattar 

halvstrukturerade intervjuer. I avsnittet beskrivs även förberedelse och urval samt våra 

etiska överväganden. 

 

6.1 Metodologiska utgångspunkter 
6.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken är humanistisk i sin inriktning och handlar om att förstå och begripa 

(Thurén, 2007). Eriksson (2018) menar att hermeneutik kan översättas till 

tolkningskonst. Med denna tolkningslära är inkännande och empati centrala begrepp. En 

hermeneutisk tolkning handlar om att förstå människor och deras handlingar (Thurén, 

2007). Vi har i vår studie utgått från ett hermeneutiskt perspektiv då vi sökte efter en 

förståelse kring vårt valda tema. Vårt valda tema innefattar vetenskap inom 

samhällsområdet vilket innebär att vår kunskap är resultat av vår tolkning av individens 

uppfattning. Genom att intervjua lärare sökte vi en förståelse för de pedagogiska 

utmaningarna kring inkludering gällande barn med NPF. Vårt syfte var att få insikt och 

en helhetsförståelse, söka efter samband och därmed kunna tolka och få förståelse för 

det pedagogiska arbetet gällande inkludering (Bryman, 2018). 

 
6.1.2 Kvalitativ ansats 

Vår studie har en kvalitativ forskningsansats där vi intervjuade lärare för att få svar på 

våra frågeställningar. Anledningen till att vi valde att utföra kvalitativa 

forskningsintervjuer var för att vi sökte en uppfattning hos lärarna och vi ansåg att vi 

kunde få fram den kunskapen genom samtal (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativa 

ansatser fokuserar på människan som en aktör och genom detta ansåg vi att en kvalitativ 

ansats passade in på vår studie (Eriksson, 2018). Vi önskade att genom våra intervjuer 

kunna producera en kunskap med hjälp av en relation som skapades mellan oss som 

intervjuare och intervjupersonen. Vi ville inte se på informationen som intervjupersonen 

gav oss som en redogörelse eller rapport. Istället önskade vi att genom samtal med 

varandra kunna konstruera kunskap tillsammans. När man studerar människors 

uppfattning krävs det att man som intervjuare är ödmjuk och med en hermeneutisk 

betoning att ha förståelse. Det krävdes att vi som intervjuare inte ställde ledande frågor 

utan gav intervjupersonen utrymme att få berätta sin egen uppfattning. Det var viktigt 

för att intervjupersonen inte skulle speglas av våra antaganden (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

6.2 Förberedelse  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) finns det sju stadier i en intervjustudie. Detta 

betyder att vi började vår studie med en tematisering där vi formulerade studiens 
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frågeställningar och syfte för att tydliggöra varför och vad studien skulle fokusera på. 

Under planeringen tog vi hänsyn till de sju olika stadierna i studien för att avgöra vilken 

kunskap som krävdes för att kunna genomföra vår studie. För att vara förberedda inför 

våra kommande intervjuer började vi med att läsa in oss på vårt valda ämne. Vi ansåg 

att mer utförlig kunskap om ämnet behövdes för att kunna skapa samtalet vi 

eftersträvade i våra intervjuer. I intervjustadiet genomförde och skapade vi en 

intervjuguide för att eftersöka kunskap och reflektera över intervjun som kontext. 

Därefter i utskriftstadiet jobbade vi med intervjumaterialet vilket innebar att vi 

formulerade om vårt talspråk till skriftspråk, på så sätt kunde vi göra vår intervjuguide 

till en halvstrukturerad intervjuguide, se bilaga A. Vi kollade noga över vår 

intervjuguide för att se om den var tillräckligt utformad och så att vi kunde se om vi fick 

svar på våra forskningsfrågor. För att kunna avgöra syftet med vår studie kollade vi i 

analysen över vilka analysmetoder som var lämpliga för att sammanställa intervjuerna. 

Därefter kom verifieringen in, där vi undersökte om intervjuerna undersökte vad som 

var avsett och fastställde validitet, reliabilitet och tillförlitlighet. I rapporteringen 

använde vi oss av resultatet av intervjuerna för att göra en läsbar produkt. 

 

6.3 Urval 

Under urvalsprocessen hade vi en diskussion kring om vi skulle fokusera på att 

intervjua endast lärare eller även specialpedagoger. Efter olika överväganden kom vi 

fram till att endast fokusera på att intervjua lärare, som benämns som pedagoger i vår 

studie. Detta beslut togs då vi främst ville se på inkludering ur ett lärarperspektiv. 

Genom att utgå från ett lärarperspektiv ansåg vi att vi kunde få svar på vilka 

pedagogiska utmaningar läraren möter i klassrummet, med den breda spridningen av 

barns olikheter och hur de arbetar för att inkludera barnen med NPF i gemenskapen. Vi 

utförde fem intervjuer på fyra olika skolor. Vi valde att satsa på en urvalsstorlek av fem 

stycken intervjupersoner för att få en djupare förståelse för deras upplevelse. Kriterierna 

för att ta del av vår studie var att intervjupersonerna hade en lärarexamen och att de 

hade minst en elev med NPF i klassrummet. Intervjuerna utfördes på grundskolor, vilket 

innebar att deltagarna arbetade både på låg- mellan- och högstadieskolor (Bryman, 

2018). 

 

6.4 Datainsamling 

Vi genomförde halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med lärare för att samla in vår 

empiri. Som vi tidigare nämnt önskade vi ett samtal i våra intervjuer och därför valde vi 

att genomföra intervjuerna på ett halvstrukturerat sätt. För att skapa någon form av 

struktur i vår intervju så utformade vi en intervjuguide. Strukturen som vi eftersträvade 

var endast ett antal frågor som täckte våra forskningsfrågor. Intervjuerna var 

halvstrukturerade genom att vi tog upp vissa frågor som täckte vårt valda ämne, men vi 

hade även andra frågor som låg mer som förslag till ämnet då vi ville skapa ett samtal 

mer än en utfrågning. Vi började med inledande frågor såsom kan du beskriva. Under 

intervjuerna hade vi även uppföljningsfrågor när vi märkte att intervjupersonen gav oss 

ett svar som ledde till nyfikenhet hos oss som intervjuare och vi ville därför ställa 

följdfrågor. Vissa frågor var specificerande frågor och direkta frågor för att få svar på 

våra forskningsfrågor. De flesta frågorna under våra intervjuer var inledande frågor där 

intervjupersonerna kunde återge vad dom upplevde som de viktigaste aspekterna (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

  

Vi använde oss av ett vardagligt språk i våra intervjuer för att skapa ett samtal och för 

att intervjupersonerna skulle känna sig trygga i att kunna prata öppet med oss som 
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intervjuare. Vi upplevde att detta kändes gynnsamt då det blev en lättsam stämning där 

vi tillsammans kunde skapa kunskap. Vi märkte även att vår halvstrukturerad 

intervjuguide gav oss en gynnsam intervju då intervjupersonerna själva tog sig vidare i 

samma spår som vår intervjuguide, vi behövde endast lägga till följdfrågor. Vi 

uppskattade att varje intervju skulle vara 40 till 50 minuter lång. Det visade sig att 

intervjuerna som vi genomförde var allt mellan 30 till 60 minuter långa.  

 

Vi valde att spela in intervjuerna för att inte störa våra intervjupersoner när de pratade. 

Mest för att de inte skulle känna sig störda om vi satt och antecknade under intervjuns 

gång. Vi valde även att spela in intervjuerna för att visa en tillförlitlighet i vår studie. 

Genom att spela in intervjuerna kunde vi ordagrant transkribera för att studiens resultat 

skulle visa en tillförlitlighet (Forsman, 1997).  

 

6.5 Analys 

Inför analysen undersökte vi olika analysmetoder och kom fram till vilken som passade 

vår studie. Vi började med att transkribera våra intervjuer. Som Kvale och Brinkmann 

(2014) säger så är transkribering ett sätt att få ett muntligt språk till ett skrivet språk. Vi 

gjorde ljudinspelningar när vi genomförde våra intervjuer och transkriberingen gjordes 

direkt efter varje intervju då vi ansåg att det var viktigt när vi dessutom hade intervjun 

färskt i minnet. Genom att vi gjorde ljudinspelningar kunde vi vara mer koncentrerade 

på ämnet och dynamiken i våra intervjuer. Genom transkriberingen kunde vi sedan 

påbörja vår analytiska process. Då utskrifterna av våra intervjuer förde oss närmare en 

analys. Genom att skriva ut våra intervjuer kunde vi även säkerställa reliabilitet och 

validiteten i vår studie.  

 

Vårt syfte med analysen var att få en förståelse för helheten av vår kunskap genom att 

titta på samband. Genom att plocka ut väsentliga delar och nyckelord kunde vi hitta 

enskilda delar och egenskaper som gav oss en helhetstolkning av vår insamlade data 

(Dysthe, Hertzberg & Hoel, 2011). Vi valde därför att göra en analys med fokus på 

meningar. Meningskoncentrering kallas detta vilket innebär att man drar samman 

intervjupersonernas yttrande till formuleringar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan 

detta göras i fem steg, vi valde att följa dessa steg i vår analys. Först läste vi igenom alla 

våra intervjuer för att vi skulle få en känsla av helhet. Sen valde vi ut meningsenheterna 

som intervjupersonerna uttryckt. Vi skapade på så sätt ett tema som skapade våra 

rubriker i studiens resultat. De sista två stegen betydde att vi fokuserade på våra 

frågeställningar samt studiens syfte och skapade en hel text som innefattade budskapet 

från våra intervjuer. För att besvara våra frågeställningar och säkerställa reliabilitet och 

validitet valde vi alltså ut de yttrande som var relevanta i intervjuerna och på så sätt 

hittade vi olika teman i vår studie som skapade en helhetstext.  

 

6.6 Kvalitetskriterier och etiska övervägande 

Forskningsetik omfattar frågor om relationen mellan forskning och etik. En mycket 

viktig del av detta är att forskningsetiken som berör medverkan av personer i 

forskningen så som informanter och hur de behandlas. Därför begränsas 

forskningsetiken till etiska frågor som berör deltagarna i forskningen, de etiska frågor 

som gäller processen och själva hantverket berör forskarens ansvar. Forskarens ansvar 

blir forskaretik och det berörde oss. Som forskare hade vi en skyldighet att informera 

deltagare i vår studie om vissa etiska principer vilket vi i nästkommande stycke kommer 

förklara hur vi gjorde (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Det finns fyra etiska principer som vi informerade våra deltagare om. Till en början så 

finns informationskravet som innebar att vi informerade våra deltagare om syftet och de 

olika momenten i vår studie. Deltagarna fick veta att det var frivilligt att delta i vår 

studie och att de kunde bestämma sig för att hoppa av om de skulle önskat det. Vi 

skickade ut en förfrågan till rektorer på skolor för att få tillträde till deltagare som 

innefattade lärare. Till rektorer och berörande deltagare skickade vi även ut ett missiv, 

se bilaga B, som informerade om vilka vi är, vad studien omfattade och om de olika 

etiska principerna. Samtyckeskravet säger även att deltagarna själva ska bestämma visst 

de vill delta i vår studie och detta fick intervjupersonerna också veta. När det gäller 

personuppgifter så gäller konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet informerade vi 

våra deltagare om. Det innebar att deltagarna skulle känna sig säkra i att vi förvarade 

personuppgifter på ett sätt så att obehöriga inte kommer åt dem. Deltagarna skulle även 

känna sig säkra i att vi behandlade alla uppgifter på ett säkert sätt och att vi skulle vara 

lojala i den utskrivna texten gällande deras muntliga uttalanden. Vi såg även till att 

ingen utomstående kunde identifiera deras uppgifter. All information som vi 

omvandlade till data omfattar nyttjandekravet. Nyttjandekravet innefattar att de 

uppgifter som samlades in från deltagarna endast skulle användas i studiens syfte och 

inte till något annat (Bryman, 2018). Vi anser att genom detta tillvägagångssätt följde vi 

de etiska kraven och på så sätt hanterade den etiska problematiken på ett korrekt sätt. 

Genom att arbeta utifrån vårt hermeneutiska synsätt tillsammans med 

tillvägagångssättet vi tidigare presenterat, har vi tagit hänsyn till de etiska principerna 

och anser att det leder till att vår studie blir tillförlitlig. 

 

7 Resultat 
I följande kapitel kommer resultatet av våra intervjuer presenteras utefter olika teman. 

Vi har valt att tematisera vårt resultat utefter följande rubriker: pedagogernas tolkning 

av inkluderingsbegreppets betydelse, pedagogiska strategier för inkludering, fördelar 

med inkludering, utmaningar med inkludering och avslutningsvis presenteras 

pedagogernas önskningar. Vi kommer att benämna pedagogerna som intervjupersoner 

A till E. Vissa intervjupersoner har fått mer utrymme i resultatet än andra på grund av 

intervjuernas omfattning och relevans. 

 

7.1 Pedagogernas tolkning av inkluderingsbegreppets betydelse 

“Det är jättesvårt. Vad betyder de här? När är man inkluderad? Är det när 

man befinner sig fysisk i rummet? Eller att känna sig att man tillhör den här 

klassen?” Intervjuperson D 

För att kunna arbeta inkluderande i skolan så måste pedagogerna tolka 

inkluderingsbegreppets betydelse. Hur pedagogerna tolkar betydelsen är viktig, då det 

resulterar i hur de väljer att utföra arbetsuppgiften att inkludera. Vi kan efter våra 

intervjuer se att det finns svårigheter för pedagogerna att definiera begreppet och att de 

inte har en helt enhetlig syn på begreppets övergripande mål. Precis som intervjuperson 

D frågar sig själv så finns det oenigheter kring om det ska tolkas utifrån att eleverna ska 

befinna sig fysiskt i klassrummet eller om det viktigaste är att eleverna ska känna en 

tillhörighet och gemenskap till klassen. Pedagogerna som har ett mål om att eleverna 

ska befinna sig fysisk i rummet beskriver begreppet såhär: 

 

 “Att så många som möjligt ska kunna vara med tillsammans i 

klassrummet.” Intervjuperson A 
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“Inkludering för mig handlar först och främst om att jag som pedagog efter 

bästa förmåga ska se till att varje elev tar del av min undervisning i 

klassrummet.” Intervjuperson E 

 

De intervjupersoner som istället har ett övergripande mål om att eleverna ska känna 

tillhörighet och gemenskap beskriver begreppets betydelse enligt följande:  

 

“Inkludering är när man känner sig inräknad i en grupp där man trivs och 

lär sig saker och man tycker om att vara där. Då är man inkluderad i 

sammanhanget och så ser jag på det i alla fall.” Intervjuperson D  

 

“För mig betyder det att barnen ska känna att dom hör till någonting. Det 

behöver inte betyda att de behöver vara inne i klassrummet hela tiden. Utan 

att man tillhör en grupp. Det skulle jag vilja säga är den stora delen.” 

Intervjuperson C 

 

Med dessa skillnader visar det att pedagogerna har olika målsättningar med inkludering. 

Trots olikheterna i vad som anses vara den övergripande målsättningen med att arbeta 

inkluderande, ser vi i våra intervjuer att pedagogernas största fokus i slutändan alltid 

handlar om elevernas egna behov och förmågor.  

 
7.1.1 Elevens behov och förmåga  

Intervjuperson E beskriver hur hon menar att det praktiskt fungerar att arbeta 

inkluderande med fokus på att ha eleverna kvar i klassrummet. Hon lägger stor vikt 

på att det handlar om hennes sätt, som pedagog, att anpassa sin undervisning. För att 

så många som möjligt fysiskt ska kunna befinna sig i klassrummet, detta gör hon 

genom att anpassa sig efter elevernas olika behov och förmågor:  

 

 “Givetvis vill man att eleverna ska befinna sig i klassrummet och inte 

behöva exkluderas exempelvis som att hänvisas till ett annat rum. Det 

handlar även om att jag som pedagog ska inkludera samtliga elever genom 

att individanpassa min undervisning i klassrummet utifrån respektive elevs 

förmåga och behov. Som när eleverna till exempel ska arbeta enskilt så har 

jag inte en och samma uppgift för samtliga elever, utan för vissa elever har 

jag anpassat uppgiften på så sätt att den passar eleven, beroende på behov 

och förmåga.” Intervjuperson E 

 

Intervjuperson D tydliggör ett exempel när hon pratar om elevers behov och 

förmåga. Hon berättar om ett exempel gällande inkluderingen i hennes klassrum. 

Som pedagog har hon ett mål att få sin elev med NPF att arbeta så mycket som 

möjligt i klassrummet, utefter hans egna behov och förmåga. Men även för att hon 

tycker att det gynnar hans lärande. I exemplet beskriver hon att han spenderar 

mycket tid i grupprummet, som är i direkt koppling till klassrummet. Men påpekar 

att för att inkluderingen ska gynna hans lärande så är hennes största prioritering 

baserat på inte bara behov och förmåga, men även på hans dagsform:  

 

“Men som idag, då vi märker att han inte mår bra, då kan han inte ha 

några andra hos sig. Utan då är jag där och stå stänger vi dörren och det 

tycker jag också är inkludering för jag ser till hans behov som han har.” 

Intervjuperson D 
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Även intervjuperson A lyfter vikten av att elevernas egna förmåga och behov går först, 

då hon med ett huvudmål att eleverna ska arbeta i klassrummet uttrycker att man som 

pedagog ändå måste plocka ut elever ibland, av olika skäl. Hon menar att det inte alltid 

behöver gälla barnen med NPF utan det gäller alla barn. Den flickan intervjuperson A 

har i sitt klassrum med NPF beskriver hon i nuläget aldrig har behovet av att plockas ut 

ur klassrumsmiljön. 

 

“Det viktiga kan ibland vara att man i det stora hela tillhör en grupp, tillhör 

klassen. Man är med på de gemensamma sakerna, men vissa saker kanske 

inte fungerar i den stora gruppen och då gör du det utanför och då mår 

bättre också som elev. Ur ett elevperspektiv; Du som elev mår ju så mycket 

bättre om du får lyckas och inte känna att du inte behöver få det här 

utbrottet för det blir för jobbigt för mig i den situationen och då kanske de 

hade räckt att plocka undan den här lilla stunden. Och då arbetar vi på det 

sättet som fungerar för dig och de gynnar ju bara eleven, en sådan 

exkludering. Det går på hur man gör det och när man gör det. Att man har 

en tanke med de. Varför? Och att eleven vet varför, att de får förståelse för 

varför man plockas ut. Genom en dialog.” Intervjuperson A 

 

Hon lyfter även vikten av att se till elevens egna behov och förmåga genom att citera 

vad skolans psykolog har sagt: 

 

 “Det finns inget mer exkluderande än att sitta i en stor grupp och inte 

förstå.” Intervjuperson A 

 

Pedagogen betonar genom detta att trots målet att befinna sig i klassrummet, är alltid 

elevens egna behov och förmåga det viktigaste. Att en elev inte ska behöva sitta i ett 

klassrum och anses inkluderad när det i själva verket leder till att eleven blir exkluderad 

då eleven inte förstår. 

 

7.2 Pedagogiska strategier för inkludering 

Vi har i tidigare kapitel nämnt betydelsen av hur pedagoger tolkar begreppet inkludering 

och ska nu gå vidare till hur pedagogerna tolkar uppgiften att inkludera i det praktiska 

arbetet. Vilka pedagogiska strategier som behövs för att få inkluderingsarbetet för elever 

med NPF att fungera i praktiken. 

 

“Tydlighet och struktur är jätteviktigt.” Intervjuperson A 

 

“Flexibilitet är ordet.” Intervjuperson D 

 

“Man måste hela tiden vara steget före. Det är småsaker hela tiden. Att 

arbeta förberedande, att vara förberedd.” Intervjuperson A 

 

Intervjupersonerna lyfter tydlighet, struktur, flexibilitet och förberedelser som 

pedagogiska strategier. Detta är strategier som nämns av flera intervjupersoner i olika 

former. Dessa fyra strategier krävs då varje elev har olika behov och förmågor 

oberoende av vilken form av funktionsnedsättning eleven har. För att arbeta individuellt 

utefter varje elev krävs det som pedagog att vara anpassningsbar och kunna se efter alla 

elevers olika behov och förmåga. Det vill säga att pedagogerna måste vara flexibla i sitt 

arbete. Att kunna anpassa och hitta ett tillvägagångssätt som fungerar för individen:  
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“Det är så individuellt, man kan inte säga att en sak som funkar för den här 

eleven hade funkat för en annan med samma problematik.”  

Intervjuperson A 

 
7.2.1 Praktiska lösningar 

Vi kommer ovan fram till att tydlighet, struktur, flexibilitet och förberedelser är viktiga 

pedagogiska strategier för att kunna inkludera elever med NPF. I följande avsnitt ska vi 

koppla de fyra pedagogiska strategierna till hur pedagogerna praktiskt arbetar med 

inkludering gällande elever med NPF. 

 
7.2.1.1 Tydlighet och Struktur 

Tydlighet beskrivs som viktig för alla elever, men framför allt för eleverna med NPF. 

Ett tillvägagångssätt som framkommit under intervjuerna som går att koppla till 

tydlighet är att använda sig av bildschema. Bildschema innebär att det längst fram på 

tavlan sitter kort som går att flytta runt och visar tydligt hur dagen kommer att se ut. 

Varje kort har en text med en passande bild. Det kan till exempel vara ett kort med 

texten ”lunch” tillsammans med en bild på bestick. Detta är för att alla elever i 

klassrummet tydligt ska kunna läsa eller se på bilderna hur dagen i det stora kommer att 

se ut. Bildschema är ett verktyg som är till för alla, utan att peka ut de elever som har 

behovet. Det beskrivs för oss att bildscheman är framtaget för att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar i klassrummet men att alla elever har nytta utav de. Bildschemat 

sitter uppe framme på tavlan och pedagogerna beskriver att man startar dagen med att 

gå igenom bildschemat och pekar på de olika bilderna.  

 

“Vi har bildschema varje dag. Det är ju för alla men också mycket för den 

här eleven som mår bra av att se i bilder och kan förbereda sig i vad hon 

ska göra. Så varje morgon går vi igenom dagen här i bilder, och så säger 

jag i korthet lite vad vi ska göra under varje lektion för en förberedelse att 

veta.” Intervjuperson A 

 

“(…) när du kommer in efter rasten så pekar man samtidigt att nu ska vi 

jobba efter arbetsschemat. Och så plockar jag bort efter hand (…) så att 

man är tydlig och skriver på tavlan punktvis, jag brukar använda färger.” 

Intervjuperson B 

 

För att kunna visa tydlighet gentemot eleverna krävs det även en struktur hos 

pedagogerna. Att det finns rutiner som gör det tydligt för barnen, att det finns arbetssätt 

som upprepas. Intervjuperson A beskriver hur rutiner är extra viktigt för eleven med 

NPF: 

 

“Rutiner, hon har full koll på hur varje dag brukar se ut, hur det är, hur vi 

arbetar och hon mår jättebra av det. Till exempel har vi arbetsschema i 

svenska där vi hela tiden arbetar efter en viss modell, då stegvis gör vi 

likadant hela tiden fast med nya bokstäver. Och det mår hon jätteväl av då 

hon vet vad som förväntas och vad hon ska göra.” Intervjuperson A 

 

 
7.2.1.2 Flexibilitet  

Den pedagogiska strategin att vara flexibel innebär att kunna vara anpassningsbar. Att 

vara öppen för förslag och förändringar. Att försöka hitta anpassningar utefter elevernas 
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olika behov och förmågor. Ett sätt att se på att vara flexibel kan beskrivas som 

intervjuperson E i tidigare kapitel har gjort, då hon anpassar sin undervisning så att 

elever kan stimuleras utefter deras olika behov och förmågor. Vilket även 

intervjuperson C går in på när hon beskriver hur man måste stimulera hela gruppen och 

anpassa utefter eleven med NPF:  

  

“Man får göra om vissa saker. Att man har andra uppgifter. (…) Då kan 

man vara med på genomgången men sedan kanske man har annat att jobba 

med utanför eller vid sidan om. Att man går ut en liten stund i en liten grupp 

eller med sin elevassistent.” Intervjuperson C 

 

Ett annat sätt att vara flexibel på kan innebära att man testar sig fram genom att hitta 

olika former av hjälpmedel som hjälper eleven med NPF. Hörselkåpor är något som 

nämns av pedagogerna, att det finns tillgängligt för elever med NPF men återigen så kan 

alla elever använda dem. Intervjuperson D har testat många varianter på hjälpmedel för 

att kunna ha sin elev men NPF inne i klassrummet. Pedagogen visar upp en låda som 

finns i klassrummet fylld med saker och visar upp: 

 

“Hörselskydd, stressboll, bästa tips är ”moonsand”, det kan låta högt att 

leka för de andra. Piprensare har vi provat, men de gillar han inte. Så man 

får prova sig fram vad som passar för olika barn. ”Plus plus” går bra att 

bygga med.” Intervjuperson D 

 

Att ha olika former av hjälpmedel är något som intervjuperson E efterfrågar på sin 

skola. Hon utrycker att hon önskar att det fanns ett förråd med olika former av 

hjälpmedel så som, hörselskydd, hörlurar, sittkuddar och plastsaker som hon 

menar att eleverna kan få för att lättare hantera sin koncentration.  

 
7.2.1.3 Förberedande 

Att vara förberedd handlar bland annat om att som pedagog ligga steget före. En 

praktisk lösning på just den här strategin är att tänka igenom hur barnen med NPF sitter 

i klassrummet. Det som är viktigt är att hitta placeringar som fungerar och gynnar 

elevens lärande: 

 

“Först var sitter dom i klassrummet? Det är en jätteviktig bit. Du måste 

tänka innan, hur ska vi göra för att det ska bli så bra som möjligt för just 

denna (...). Eftersom att vi har flera elever med diagnoser så har vi någon 

ganska långt fram och någon lite längre bak, så de inte sitter så nära 

varandra då det kan störa.” Intervjuperson C 

 

(…) det funkar inte att inte ha bestämda platser, den strukturen du skapar 

genom var dom sitter, när du tänker vem är det som behöver sitta långt 

fram, för dom behöver mycket stöd. (…) Någon med diagnos som absolut 

behöver vara långt bak för att, om man hela tiden behöver se till att 

kompisarna hela tiden ser och hör mig (…) ” Intervjuperson B 

 

Intervjuperson C och B beskriver ovan att elevernas placering i klassrummet är viktigt 

då det påverkar elevernas lärande. Att en gynnande placering i klassrummet kan leda till 

fördelar som mindre störmoment och en bättre arbetsro. Intervjuperson B förklara att 

hon måste anpassa placeringen utefter elevens behov. Hon tydliggör att en elev som har 

behovet av att bli sedd av sina kompisar kan exempelvis bli utåtagerande om de sitter 
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längst fram. Hon nämner även att vissa elever kan behöva en plats som är mer lugn, 

exempelvis där det inte alla klasskompisar behöver passera för att hämta sitt material.   

 

Intervjuperson D presenterar även att hon anser att det ska finnas valmöjligheter. Hon 

har i sitt klassrum ett bord med en stol som är placerad bakom en skärm, hon beskriver 

platsen som en valmöjlighet om eleven önskar att skärma av en stund. Hon och två 

andra intervjupersoner har även en liten tvåsitssoffa i klassrummet där man kan sätta sig 

vid behov. Detta är en anpassning som främst finns för eleverna med NPF men 

pedagogerna tydliggör att alla anpassningar är tillgängliga för alla elever. 

Intervjupersonen D har valt att placera hennes elev med NPF precis bredvid 

grupprummet. Intervjuperson D tydliggör att det viktigaste är inte hur eleven lär sig 

utan att eleven lär sig något genom att säga:  

 

“Man kanske inte lär sig bäst på sin plats där, men då kanske man lär sig i 

soffan där eller inne i kojan. Det spelar inte så stor roll vart du lär dig 

saker. Det viktiga är att du lär dig.” Intervjuperson D 

 

Intervjuperson B går även in på situationer där anpassningen av placeringar också 

kan leda till motsatt effekt. Hon ger exempel på när man som pedagog placerar en 

elev bakom en avskärmning för att ge eleven en lugnare miljö så kan det istället 

resultera i att skärmen stör eleven:  

 

”Sätter du dom bakom en skärm så kan det ganska ofta bli att dom bankar 

och dånar i skärmen för dom måste synas och höras. ” Intervjuperson B 

 
7.2.2 Tillvägagångssätt för individuell anpassning 

 

“(…) jag kan aldrig tillåta mig att diagnosen går före individen. (...) jag ser 

inte dig med autism, jag ser dig som vilken elev som helst, Jag ser dig som 

en person som ibland behöver göra på annorlunda sätt, för så funkar du 

bäst och det är helt okej att du gör det.” Intervjuperson B 

 

De fyra pedagogiska strategierna och det praktiska arbetet är pedagogernas hjälpmedel 

för att arbeta inkluderande för barn med NPF. Utöver dessa anpassningar så krävs det 

även att som pedagog hela tiden ser till individen och dess dagsform. Pedagogerna 

måste ständigt arbeta aktivt med att hitta anpassningar som är fungerande för individen. 

När vi frågar pedagogerna hur de arbetar för att anpassa sina tillvägagångssätt svarar de 

så här:  

 

“Hitta lösningen i stunden. Sedan får man pröva sig fram. Småsaker, man 

ställs hela tiden inför nya utmaningar och försöka hitta lösningen efter 

hand. Det är alltid något varje dag, (…). Det är så svårt med de här 

eleverna för att det är så individuellt, jätte. Det gäller att ha fantasi och att 

vara snabbtänkt.” Intervjuperson A 

 

“Det kommer efter hand när man lärt känna dom. Mycket diskussion inom 

personalgrupperna. Vi har en lista på massa anpassningar som vi kan kolla 

på och gå efter om man vill det. Men det gäller även att vara openmind, att 

verkligen vara öppen, hur ska vi göra för att den här eleven ska må bra? Att 

komma på egna idéer. Det är mycket det de handlar om att inte vara inkörd 

i sitt eget.” Intervjuperson C 
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Pedagogerna måste ständigt arbeta för att hitta lösningar i stunden och arbeta för att 

individanpassa, vilket är ett arbete som aldrig blir slutfört utan är konstant. Det innebär 

att pedagogerna behöver besitta egenskaper som öppenhet, lösningsorienterad, snabb 

tänkt, fantasifull, anpassningsbar och att vara lyhörd. Att individanpassa innebär att 

pedagogerna varje dag måste se utifrån elevens dagsform och testa sig fram utefter 

utmaningarna som uppstår under dagen. Det krävs att pedagogerna inte är inkörda i att 

behöva göra på ett visst sätt, utan vara öppen för att hitta andra lösningar, lösningar som 

kanske fungerat en dag men inte nästa. Vikten av att bygga upp en relation 

framkommer, med hjälp av relationen till eleven så har pedagogen en kännedom om hur 

just den här elevens funktionsnedsättning utmärker sig i olika situationer. 

 

“Det är olika på olika barn och olika på olika tidpunkter. Jag tycker inte 

man kan säga att det ena är bättre än de andra. Det är dag för dag, man 

måste ha fingertoppskänsla. När är det läge? Nu går vi ut? Och mycket att 

lyssna på barn. (...) mycket handlar om att hitta vad precis den orkar med.” 

Intervjuperson C 

 
7.2.3 Resurser och utbildning 

En annan pedagogisk strategi för att kunna arbeta inkluderande är baserat på vilka 

resurser som finns tillgängliga på skolorna. Därför frågar vi alla intervjupersoner 

vad de anser om resurserna som finns tillgängliga på deras skolor. Svaren har en 

delad mening kring om det finns gott om resurser eller om de önskar mer. 

Intervjuperson D har en elevresurs i klassrummet som endast är till för eleven 

med NPF. Intervjuperson A beskriver att hon anser att det finns gott om 

elevresurser på skolan hon arbetar på. Hon utrycker att alla som behöver assistens 

får det. Intervjuperson A tycker även att hon har möjligheter att få hjälp av de 

olika resurserna. Hon menar att om behovet finns kan man bolla med både 

speciallärare, kurator och socialpedagoger.  

 

”Vi har gott om personal och en chef som lyssnar på oss. Det hänger 

mycket på att man har en chef som lyssnar på en och förstår att det krävs 

mycket folk för att de ska må bra, en trygg punkt.” Intervjuperson A 

 

Intervjuperson E beskriver sig inte nöjd med hjälpen av de olika resurserna på 

skolan hon arbetar på. Hjälpen hon menar att hon behöver ha för att kunna 

inkludera eleverna med NPF, vilket hon även framhäver är hennes ansvar: 

 

”Jag har vid flera tillfällen bett om hjälp (…) den hjälpen jag har fått från 

specialpedagog har vanligtvis bestått i att hen har skickat en länk med 

information om elever med NPF. Jag hade velat ha mer stöd och länge haft 

ett önskemål att specialpedagog ska vara med i klassrummen och stötta upp 

mig som pedagog men även eleven i fråga.” Intervjuperson E 

 

Hon beskriver vidare hur hon själv får hitta på lösningar utan att besitta någon 

utbildning om de olika diagnoserna. Intervjuperson A som anses vara nöjd med 

resurserna och hjälpen som finns på skolan utrycker att det inte alltid är lösningen på 

problematiken som uppstår:  
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”Mycket personal gör det lättare men det funkar inte alltid ändå. Det är 

stora fördelar med mycket resurser. (…) Det behöver inte alltid vara 

lösningen men till stor hjälp.” Intervjuperson A 

 
7.2.3.1 Tvålärarsystem 

Intervjupersonerna A, B, C och E beskriver att de arbetar med ett tvålärarsystem. 

Systemet är ett arbetssätt som innebär att de har möjlighet att vara två lärare i 

klassrummet. Intervjuperson A, B och C beskriver att deras tvålärarsystem 

innebär att det är tre fasta lärare och som rullar runt på två olika klassrum. Det vill 

säga tre lärare på cirka 50 elever. Med tre lärare kan de anpassa att vara två i 

ämnen där behovet finns och de beskriver även att de kan slå ihop klasserna och 

göra en storklass, eller dela upp till halvklasser. Intervjuperson E har inte samma 

system men har fortfarande två pedagoger under vissa ämnen där det finns behov. 

Intervjuperson C lyfter att tvålärarsystemet leder till ett större inkluderingsarbete. 

Hon menar att tvålärarsystemet ger förutsättningar till att se alla eleverna utefter 

deras egna kunskapsnivå: 

 

“Struktur, vi försöker anpassa så vi alltid är två när vi behöver vara två. 

Det enklaste sakerna som läsa veckobrev kräver inte två lärare, istället för 

att ha två ögon som ser så är det fyra som finns där att stötta och hjälpa. 

och där blir inkluderingen mycket större då. (…)”  Intervjuperson C 

 

Intervjuperson D är den pedagogen som inte har ett tvålärarsystem utrycker en önskan 

om att kunna vara två pedagoger i klassrummet: 

 

”Det svåra är när man är en. (…) man kan känna att man vill vara två.” 

Intervjuperson D 

 

7.3 Fördelar med inkludering 

I följande kapitel kommer vi att presentera vilka fördelar det finns med att arbeta 

inkluderande. Resultatet presenteras utefter individnivå, gruppnivå och elevernas 

lärande. Fördelarna är baserade på pedagogernas uppfattningar om vad inkludering 

leder till.  

 
7.3.1 Individnivå 

När pedagogerna får frågan om vilka fördelar de ser med att arbeta inkluderande är 

svaren i första hand baserade på fördelar för individen med NPF. 
 

“Ja men det sociala. Att utveckla det sociala som många av de eleverna 

verkligen behöver arbeta med. Det är ju absolut. Sen, jag tror inte på att ta 

undan någon om det verkligen inte är kris, kalabalik och stör jättemycket. 

Utan man lär sig mycket av varandra, och att få vara med alla, 

gemenskap.” Intervjuperson A 

 

“Fördelarna är det tror jag är ju att han har ju lärt sig, för han själv, att 

han har blivit socialiserad och han har en glädje av att vara med andra och 

det tror jag är jättebra för honom och att han får en bra förberedelse för 

efter skolan är klar.” Intervjuperson D 

 

Pedagogerna beskriver att inkludering leder till att eleverna med NPF utvecklar sin 

sociala förmåga då eleverna tar lärdom av varandra. Intervjuperson D beskriver i sin 
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intervju att hennes elev med NPF var mer exkluderad förr. Idag beskriver hon att det ser 

väldigt annorlunda ut då eleven har många kompisar och är en del av klassen. Hon 

menar att socialiseringen leder till glädje och kan ses som ett förberedande arbete för 

livet efter skolan. Intervjuperson D styrker sin syn om att inkluderingen leder till 

socialisering och glädje till eleven med NPF genom att säga:  

 

“Det är svårt att veta med honom, men han säger själv att tycker det här är 

den bästa klassen, och att han har jättebra kompisar och att han är väldigt 

nöjd.” Intervjuperson D 

 

En annan del som intervjuperson D tycker sig se i elevens utveckling är språket. 

Att inkluderingen för den här eleven har bidragit till en förbättrad kommunikation. 

Hon menar att just den här eleven inte haft ett tydligt språk förrän eleven började i 

hennes klass: 

 

“Det är här han fått ett tydligt och bra språk också. och det handlar också 

kommunikation om, det handlar om att få ett språk ihop med andra och då 

behöver han ha det tillsammans med barnen.” Intervjuperson D 

 
7.3.2 Gruppnivå 

Inkludering leder till fördelar för individen med NPF men anses även bidra till fördelar 

på gruppnivå:  

 

“Jag tror också att det är en bra förberedelse för alla. Alla lär sig att det är 

såhär vårt samhälle ser ut, det här är vårt samhälle och alla går i skolan. 

Sedan får man lär sig det tidigt att man hjälper till.” Intervjuperson D 

 

Här beskriver intervjuperson D något som kan ses som en fostran av barn i samhället. 

En fostran som vill förmedla en syn om att alla är olika och att alla är lika mycket värda. 

Detta gör man bland annat genom att inkludera barn med NPF, alla tar lärdom av att 

vara tillsammans. Intervjuperson D styrker även detta då hon berättar att de andra elever 

i klassen har en stor förståelse för eleven med NPF i klassen. 

 

“Ja, nu är dom väldigt vana. Den här klassen är helt fantastiska, de har 

känt varandra länge nu och det gör ju att alla barn hjälper med allt. “-Jag 

kan hjälp han att bygga en koja “så de är väldigt vana.” Intervjuperson D 

 
7.3.3 Elevernas lärande 

Att som pedagog arbeta inkluderande utefter målsättningen att eleverna ska arbeta i 

klassrummet beskrivs ha vissa fördelar enligt intervjuperson E: 

 

“Att inkludera samtliga elever i klassrummet tycker jag är en fördel då jag 

har kontroll och kan stötta mina elever samt se att arbetet och elevens 

utveckling går framåt. Det hade varit svårt för mig om elever med NPF var 

tvungna att sitta någon annanstans med exempelvis en elevassistent under 

tiden som jag är kvar i klassrummet med övriga klass. Dessutom handlar 

det ju också om att eleven inte ska känna sig annorlunda. Därför är det 

även viktigt för elevens personliga utveckling att faktiskt kunna lyckas i 

klassrummet som alla andra.” Intervjuperson E 
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I citatet ovan framkommer det att som pedagog är det fördelaktigt att ha som mål att ha 

eleven med NPF i klassrummet, då pedagogerna får mer kontroll. Genom närvaron i 

klassrummet får pedagogen en tydligare överblick över elevens arbete, lärande och 

utveckling. 

 

7.4 Utmaningar med inkludering 

I följande kapitel presenteras vilka utmaningar pedagogerna beskriver att de möter 

gällande inkludering. 

 

“Det låter ju väldigt fint med inkludering i klassrummet, men det är inte 

alltid det bästa alternativet för eleven.” Intervjuperson E 

 
7.4.1 Förändringar 

Vi har tidigare presenterat att tydlighet är en av de fyra pedagogiska strategierna för att 

arbeta inkluderande, i det praktiska arbetet presenterar vi bildschema som exempel på 

en sådan anpassning. Ett arbetssätt som ger tydlighet för alla elever men främst för 

elever med NPF. En utmaning med detta arbetssätt blir när det sker förändringar: 

 

“Men man måste vara lite försiktig så man inte säger för mycket, för då har 

man inget spann om det nu är så att det inte blev som jag hade tänkt 

mig.”  Intervjuperson A 

 

Intervjuperson A lyfter utmaningen som tydligheten med bildschema kan medföra. 

Problematiken utspelar sig när pedagogerna har gett eleverna information om hur 

lektionerna kommer att se ut och förändringar inträffar. Tydligheten är viktigt för att ge 

eleverna möjligheter att förbereda sig men samtidigt måste pedagogerna ha en balans. 

En balans som innebär att det finns utrymme för förändringar. Intervjuperson A 

beskriver att det finns många olika anledningar till att det kan ske förändringar under 

dagen. Hon berättar om ett exempel som utspelade sig samma dag som intervjun. Det 

hade under rasten skett ett upprepande problem bland klasskompisarna. Ett problem 

som innebar en förändring då mattelektionen blev inställd. Lektionen gick istället åt att 

lyfta och reda ut problemet från rasten. Hon beskriver vidare att henne elev med NPF 

upplever förändringar som något mycket problematisk:  

 

“Det blir tydligt ibland att vi inte kan säga en sak och göra en annan sak. Vi 

kan inte ändra om schemat hur som helst. Jag måste akta mig varje dag när 

jag till exempel med den här eleven, om jag berättar för hennes skull, med 

bilderna och lite kort vad vi gör varje dag. Vilken hon mår jätteväl av, då 

hon kan förbereda sig lite. Men då om jag kommer in en lektion och säger 

att nej det här går inte, jag kan inte göra detta. Jag måste göra något helt 

annat. Ja det kan nog 24 elever anpassa sig efter men den här 25:e eleven 

har svårt att göra det. “-Men du sa ju” och det blir en konsekvens.” 

Intervjuperson A 

 
7.4.2 Elevens rätt till arbetsro 

Intervjuperson A beskriver att en utmaning men inkludering kan vara när en elev med 

NPF stör arbetsron i klassrummet. Hon beskriver att man som pedagog i de 

situationerna ibland måste ta beslutet att plocka ut eleven. Vi frågar vidare om hon 

menar att de andra eleverna inte ska drabbas för att målet är att inkludera en elev i 

klassrummet och får då som svar: 
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“Nä precis, då går det för lång. Exempelvis när det finns många som har 

problematik och stör rutinen i lektionen. Då blir det ett stort problem att 

inkludera. Och då blir det nödvändig att exkludera. Sedan försöker man ju 

hela tiden att få det att fungera så långt som möjligt men det går till en 

gräns.” Intervjuperson A 

 

Det vill säga att när en elev stör andra barn i klassrummet och det inte finns någon 

arbetsro så blir inkluderingsarbetet en utmaning som blir ohållbar. Här beskrivs det som 

nödvändigt för pedagogen att exkludera eleven ur klassrumsmiljön. Intervjuperson A 

uttrycker ovan att det finns en gräns av hur långt man kan dra inkluderingsarbetet. 

 

”Om man har en elev som skulle få för sig att kasta en sax, då måste man 

säga till att dom får gå ut” Intervjuperson B 

 

Att inkluderingsarbetet kan innebära dålig arbetsro behöver inte bara handla om att en 

elev med NPF stör övriga i klassen. Det handlar även om eleverna som har NPF och 

deras behov av lugn och ro för att kunna koncentrera sig: 

 

”En del elever med NPF behöver vanligtvis lugn och ro vilket kan vara 

svårt i klass med 27 elever.” Intervjuperson E 

 

Vilket i sin tur innebär att inkluderingen i det här sammanhanget inte baseras utefter 

eleven med NPF:s behov och förmåga.  

 
7.4.3 Elevernas olikheter 

I en klass finns det många olikheter, pedagogerna beskriver de stora skillnaderna hos 

eleverna som arbetet måste anpassa utefter. Det handlar inte bara om att inkludera 

eleverna med NPF, utan även att se till alla elever i klassrummet. Pedagogerna har en 

stor utmaning då de ska anpassa undervisningen utefter alla elevers olikheter:  

 

”Vissa har en hög IQ som skulle passa in i mensa där du tänker att, här har 

du en elev som behöver utmanas. Här har du en elev som har läs och 

skrivsvårigheter men ingen NP problematik. (…) Eller en elev som bara har 

en svag motor som behöver komma igång. Så är det, that‘s the reality.” 

Intervjuperson B 

 

“Spannet är så stort, alla ska ju få sitt. Det finns den som är jätteduktig och 

måste också få sitt och den som kan mindre måste få sitt. Det kan finnas 

dom som jobbar med ekvationer i årskurs 4 och den som kämpar med 10-

kompisarna. Så ser det ut i klassrummet, samtidigt att ha en gemensam 

genomgång. (…) Sedan får man försöka utmana där och sedan försöka få 

med dom på tåget. Det är en balansgång.” Intervjuperson C 

 

Undertiden håller intervjuperson C ut händerna på varsitt håll för att visa bredden av 

olikheterna som finns i klassrummet. Hon menar att långt åt ena hållet har du eleverna 

med en lägre begåvning som kämpar på sin nivå och på helt andra sidan har du eleverna 

som behöver utmanas för att inte tappa intresset. Samtidigt har pedagogen 

inkluderingsarbetet, där de behöver se efter egenskaper och dagsform för bland annat 

eleverna med NPF. 
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“(…) vi har alla diagnoser i ett klassrum. Sedan de som är lågt begåvade och 

de som är oerhört begåvade. Så spännvidden är så jäkla stor. (...) Spannet 

finns i varje klass. Det är tufft att vara lärare idag men samtidigt en utmaning. 

Det är skitroligt när man känner att de håller och det går och man kan 

förändra.” Intervjuperson C 

 

Pedagogerna behöver utmana alla elevernas olikheter i klassrummet, inkludera elever 

med speciella behov och kunna se utefter dagsform och individens egenskaper. Allt 

detta för att kunna ge eleverna en skolgång där de uppskattar att lära sig: 

 

”Man måste också, som de svåra är, att locka dom till att vilja lära sig, att 

vilja. Det är det som är det svåraste tycker jag nog. Vill man inte lära sig så 

går det inte.” Intervjuperson D 

 

“Att ha kul att få dom att gilla skolan. Gör man inte det så är det kört för 

dom är barnen. Det är jäkligt dubbel och du måste vara en skicklig pedagog 

för att fixa de här barnen.” Intervjuperson C 

 
7.4.4 Att inte räcka till 

”Det är hemsk kul att jobba med, samtidigt som du kan bli helt slut, du kan 

ha många elever där du behöver individanpassa så mycket”.  

Intervjuperson B 

 

Under intervjuerna framkommer det tydligt från pedagogerna att de anser att 

inkluderingsarbetet är en krävande del i deras arbete. Vi har under vårt resultat bland 

annat presenterat pedagogiska strategier som behövs i det praktiska arbetet för att 

inkludera elever med NPF. Det framkommer även olika pedagogiska egenskaper som 

pedagogen anses behöva besitta för att ge eleverna förutsättningar till individuella 

anpassningar. Det praktiska arbetet som vi också presenterat visar att det krävs ett stort 

engagemang hos pedagogerna. Vårt resultat beskriver även olika former av utmaningar 

som pedagogerna måste anpassa sig utefter. Frågan är om man som pedagog har 

utrymmet att arbeta på följande sätt. När intervjuperson C får frågan om hon räcker till i 

sitt arbete svarar hon:  

 

“Nej. Nä det gör man inte, det gör man aldrig idag i skolan.” Intervjuperson C 

 

Det tidskrävande arbetet framkommer även av intervjuperson A, när hon lyfter en 

situation där hon känner sig otillräcklig till eleven med NPF i hennes klass. Situationen 

utspelar sig när de under en lektion läser en text som sedan diskuteras. Eleven med NPF 

hakar då upp sig på att bilden till texten inte har samma antal av figurer som texten 

handlar om. Eleven ifrågasätter varför antalet figurer inte stämmer överens med bilden 

och pedagogen beskriver hur hon säger att ”vi tar det sen” på grund av att det var 

mycket annat just då. Elevens fråga blev aldrig besvarad under lektionen. När eleven 

sedan tar upp samma fråga efter lunch förstår pedagogen att eleven tänkt på detta hela 

förmiddagen, från första lektion till efter lunch:   

 

“(…) stackarn. För att jag inte har hunnit hjälpa henne att gå vidare och vi 

har inte hunnit titta på lösningen. Oftast är det inte så mycket jag behöver 

förklara men tiden finns inte alltid där. Det finns många andra att också ta 

hand om. Det är inte så mycket som alltid krävs men man hinner inte alltid 

dit.” Intervjuperson A 
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7.4.4.1 Att effektivisera inkluderingsarbetet 

När intervjuperson C pratar om hur de arbetar med inkludering på skolan berättar hon 

att de har en lista med anpassningar som de tillsammans tagit fram, och att man kan ta 

hjälp av den när man ska utforma anpassningar. Hon lyfter även att de inom 

personalgruppen har många diskussioner för att hitta olika former av anpassningar som 

de anser fungerar. När hon pratar om hur de arbetar med anpassningarna säger hon att 

anpassningarna ska utföras på så sätt att så många elever som möjligt ska kunna ta del 

av en anpassning. Att anpassningarna utformas så de passar alla elever. Det vill säga att 

pedagogen försöker göra anpassningar som fungerar i hela gruppen eller blir fördelar till 

så många som möjligt samtidigt. Detta går att uppfattas som att hon på så vis beskriver 

hur hon effektiviserar sitt inkluderingsarbete:  

 

“(...) att man alltid tänker efter vad kan vi göra så att så många som möjligt 

mår bra. Så vi slipper att ha så många anpassningar som är för varje elev, 

inte bara för den eleven, utan tänka i det stora. Att anpassningarna är för 

många samtidigt.” Intervjuperson C 

 

Det intervjuperson C beskriver ovan kan tolkas som ett sätt att effektivisera 

inkluderingsarbetet. Ett mål som innebär att slippa ha olika anpassningar som är 

formade utefter enstaka elever. Det vi ser är ett tillvägagångssätt som effektiviserar 

arbetet, men inte utesluter elevens bästa. Pedagogen utgår fortfarande utifrån elevens 

behov och förmåga i första hand. Om pedagogerna arbetar utefter detta tillvägagångssätt 

så effektiviseras deras arbete och blir ett hjälpmedel till den tidskrävande uppgiften att 

arbeta inkluderande. Bildschema som vi tidigare beskrivit som en praktisk lösning är 

också ett tillvägagångsätt som kan anses effektivisera arbetet att inkludera. Tidigare 

presenterade vi bildschemans funktion som ett sätt att inte pekar ut några elever men går 

även här att koppla till att effektivisera en anpassning då den är tillgänglig för alla.  

 

7.5 Förutsättningar och önskningar  

Avslutningsvis frågade vi alla våra intervjupersoner vad de anser är viktigt för att få 

inkluderingsarbetet att fungera i skolan och vad de har för önskningar. 

 
7.5.1 Resurser och utbildning 

Som tidigare nämnt så finns det delade meningar gällande huruvida resurserna fungerar 

på skolan eller inte. En önskan som tydligt presenteras av större delar av pedagogerna är 

mer resurser:  

 

“Mer vuxna, man behöver vara fler vuxna som bara ser och kan finnas 

där.” Intervjuperson D 

 

“Jag kan säga, att jag tycker att man alltid ska vara minst två pedagoger, 

alltså utbildade lärare i klassrummet. Aldrig vara ensam och 

specialpedagoger (…) hellre det än en massa elevresurser. (…) så två 

pedagoger alltid på alla lektionen så det finns möjlighet att se de här 

barnen.” Intervjuperson C 

 

Intervjuperson C:s resonemang om att hellre har mer pedagoger än elevresurser 

baserar hon på att elevresurser inte har någon utbildning. Hon menar att 

elevresurserna har den mest krävande och tuffaste uppgiften med eleverna som 

har NPF, men de är inte utbildade.  
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Intervjuperson D som inte jobbar med ett tvålärarsystem som tidigare presenterats 

beskriver att hon önskar mer resurser: 

 

Resurser, man skulle vilja ha fler fasta resurser på skolan, för vi blir ju 

sjuka (…) kanske en lärare som inte har klasslärare tjänst. Det är ju 

drömmen, de finns ju inte.” Intervjuperson D 

 

Det hon berättar vidare är att hon önskar att det fanns mer resurser som är kända 

ansikten för eleverna, som kan gå in och stötta upp när någon exempelvis blir 

sjuk. Hennes elev med NPF, som har stort behov av sin elevresurs, kan inte 

hantera att en ny person stöttar upp om elevresursen är sjuk. Då beskriver 

pedagogen att det är hon som lärare som får ta den uppgiften den dagen och något 

annan får gå in och hålla klassen. Intervjuperson D lyfter även en önskan om att 

ha mer tid att arbeta tillsammans med sina kollegor. Ett utrymme för att kunna 

dela erfarenhet och kunskap med sina kollegor. Något som intervjuperson C lyfter 

att hon anser att de har på sin arbetsplats. Hon berättar bland annat om en 

bokcirkel där de lyfter olika teman som exempelvis kan vara inkludering och 

NPF. 

 

Hur resurserna fungerar går även hand i hand med hur utbildningen ser ut 

gällande inkludering och elever med NPF. Intervjuperson E och C lyfter vikten av 

att man redan på lärarutbildningen behöver mer utbildning gällande NPF, inte 

bara information om diagnoserna utan även hur pedagogerna praktiskt ska arbeta 

för att inkludera dessa elever:  

 

“Som jag tidigare har nämnt så tycker jag att det finns flera viktiga 

förutsättningar för att vi ska lyckas med inkludering i skolan. Dels att vi i 

personalen får utbildning och information kring elever med NPF, eftersom 

vi pedagoger förväntas ta ansvar för inkludering av elever med NPF. Likaså 

anser jag att det yttersta ansvaret ska ligga på specialpedagogen och övriga 

elevhälsoteam, såsom kurator, skolsköterska. Jag hade även önskat att 

lärarutbildningen gav lärarstudenterna utbildning om NPF och andra 

diagnoser och gav oss information om hur vi kan hantera och bemöta elever 

med olika diagnoser.” Intervjuperson E 

 

“Mer vuxna i skolan självklart, men också att lärare blir flexibla i sitt tänk. 

Att man på lärarhögskolan ska få lära sig hur man jobbar med det här. Att 

bygga relationer.” Intervjuperson C 

 
7.5.2 Avdramatisera och normalisera  

Intervjuperson C lyfter att hon anser att diagnoserna måste avdramatiseras. Hon anser 

att öppenheten är en förutsättning för att lyfta diskussioner i klassrummet.  Föräldrarna 

måste ge tillåtelse för att lyfta det i klassen och på föräldramöten, något som 

intervjuperson C beskriver inte brukar vara några konstigheter, snarare en önskan hos 

föräldrarna. Hon framhäver att öppenheten är viktig för att få förståelse för andra:  

 

”Avdramatisera det, vi pratar jättemycket om alla diagnoser, oerhört öppet. 

(...) Vilken är en stor förutsättning för att det ska lyckas, för ska vi hymla 

och säga att det inte är några problem. Kan jag vara rak och ärlig så är det 

mycket lättare, för då har man också en acceptans från de andra om den får 
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sitta med sin Ipad eller jobba med något annat där. Det känns mer 

accepterat idag att ha en diagnos. (...)” Intervjuperson C 

 

Intervjuperson C lyfter även vikten av att normalisera att få stöd o skolan. På så sätt blir 

eleverna med svårigheter med inkluderade. Pedagogen har en önskan om att ge eleverna 

en positiv inställning till att få extra hjälp, att de istället ska uppleva extra hjälpen hos 

specialpedagogen som en känsla av att få vara speciell. Ett arbetssätt som hon 

presenterar för att försöka uppnå detta, är att de har en lista framme på tavlan där 

eleverna får skriva upp sig. Eleverna skriver upp vad de behöver ha extra stöd i, det är 

okej att skriva upp saker som man inte anser är jättesvårt utan eleverna kanske bara 

tycker det området är lite extra klurigt. 

 

“Men också att ha en positiv inställning till att få hjälp. Att det ska vara 

wow jag får vara hos specialpedagogen eller jag får vara speciell. Men jag 

behöver egentligen inte ha jättesvårt med det utan att man tyckte att just det 

här området va lite mer klurigt. Eller jag vill ha en extra utmaning i detta.” 

Intervjuperson C 

 

8 Diskussion 
I diskussionsdelen kommer vi att diskutera för och nackdelar med val av metod och 

genomförandet av vår studie. Vi kommer att jämföra det empiriska resultatet med vår 

valda teori och tidigare forskning. Slutligen kommer vi presentera våra slutsatser och 

förslag till vidare forskning.   

 

8.1 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer med ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Genom att vi valde en kvalitativ ansats kunde vi undersöka ämnet vi ville undersöka på 

ett sätt som gav oss mycket empiri. Denna metod gav oss en möjlighet till en djupare 

förståelse och vi kunde se en tydlighet i intervjupersonernas erfarenheter och 

upplevelser. Vi övervägde tidigt i vår process att intervjua lärare eller speciallärare men 

efter diskussioner valde vi att intervjua endast lärare. Anledningen var för att de olika 

yrkesgrupperna har olika målsättningar i sitt yrke. Vi ville få en tydlighet kring hur 

lärare arbetar med inkludering främst i klassrummet. Lärarna har huvudansvaret för att 

eleverna ska uppnå kunskapsmålen i skolan och därför valde vi att endast fokusera på 

lärare. Att hitta lärare som ville ställa upp i vår studie var inte en svårighet, vi fick 

snabbt intervjuer. Vi hann därför inte genomföra en pilotstudie som vi från början 

önskade, men vi insåg snabbt att vår intervjuguide var tillräckligt bra utformad och 

genomförde alla intervjuer relativt snabbt. Vi fick ett bortfall av en intervjuperson men 

kunde snabbt hitta en annan. Själva intervjuerna genomfördes på skolorna och alla 

intervjuer förutom en var i klassrumsmiljöer, en intervju var i ett personalrum. Fördelen 

med att utföra intervjuerna i en klassrumsmiljö var att vi fick se hur eleverna satt och 

hur anpassningarna såg ut. Vi fann ingen nackdel i att genomföra intervjuerna på 

skolorna.  

 

Vi anser att vi uppfyller studiens kvalitetskriterier då vi har en utförlig redogörelse för 

forskningsprocessen. Vi har genomfört intervjuer där vi har undvikit att lägga in egna 

teorier och vi har låtit intervjupersonerna öppet berätta om ämnet. Vi valde att båda 

delta på alla intervjuer tillsammans, förutom under de första två intervjuerna. 

Anledningen var att dessa två intervjuer ägde rum under samma tid. Vi har noga 

diskuterat intervjuerna i efterhand, på så sätt har vi säkerställt att vi har förstått och 
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tolkat det inspelade materialet på ett rättvisande sätt. Vi har även använt oss av många 

citat i resultatdelen som speglar en tydlighet i intervjupersonernas beskrivningar. Detta 

visar att intervjupersonerna inte påverkats av våra värderingar eller teoretiska inriktning. 

Vi anser att vi har uppnått en validitet då vår studie lyckades undersöka det vi ville 

undersöka.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kommer vi att genomföra en resultatdiskussion. Med hjälp av 

huvudrubrikerna från vårt resultat kommer vi att analysera vårt empiriska material 

utifrån vår valda teori. Detta för att problematisera och diskutera det empiriska 

resultatet. Vidare diskuteras även den insamlade empirin med koppling till den tidigare 

forskningen och von Wrights punktuella och relationella perspektiv.  

 
8.2.1 Pedagogernas tolkning av inkludering 

Frågeställningen: (1) Hur tolkar pedagogerna uppgiften att arbeta inkluderande? 

besvaras genom att tolka pedagogernas uppfattning om begreppet inkludering samt hur 

pedagogerna praktiskt arbetar med inkludering. Pedagogerna har inte en enhetlig syn i 

hur begreppet inkludering ska tolkas. För precis som Nilholm och Göransson (2013) 

skriver så finns det olika sätt att tolka begreppet inkludering på. Vissa av våra 

intervjupersoner tolkar begreppet utifrån att eleverna fysiskt ska befinna sig i 

klassrummet, medan andra tolkar inkludering på ett sätt att eleverna ska känna en 

tillhörighet och finna en gemenskap i klassen. Skillnaderna i begreppsdefinitionen visar 

att pedagogerna har olika målsättningar med inkludering. Trots oenigheterna ser vi att 

det inte påverkar pedagogernas prioriteringar eller tillvägagångssätt gällande hur de 

arbetar med inkludering. De olika begreppsdefinitionerna på inkludering påverkar inte 

deras synsätt på hur inkluderingen ska utformas. Det visar sig i att pedagogerna alltid 

utgår från individens behov och förmåga. Kopplat till Linton, Germundsson, Heimann, 

Danermark (2016) så ska det finnas ett stöd för att kunna skapa en skolkultur gällande 

inkludering. Som våra intervjupersoner beskriver så finns det en skolkultur där man 

tänker utifrån inkluderings begreppet men även utifrån elevens behov och förmåga. Så 

som många pedagoger i våra intervjuer beskriver så krävs det ett samarbete på skolorna 

vilket Linton et al. (2016) även påpekar i sin forskning. Inkluderingskulturen är en 

långsiktig process men vi anser att den kulturen redan finns på de flesta skolorna vi 

besökte.  

 

Utefter hur pedagogerna beskriver deras arbete gällande inkludering av elever med NPF 

framkommer det i vårt resultat pedagogiska strategier. De pedagogiska strategierna är 

tydlighet, struktur, flexibilitet och förberedande arbete. Strategier som behövs i det 

pedagogiska arbetet för att arbeta inkluderande gällande elever med NPF. Det 

sammanställs även pedagogiska egenskaper såsom öppen, lösningsorienterad, 

snabbtänkt, fantasifull, anpassningsbar och lyhörd. Egenskaper som kan vara till fördel 

i inkluderingsarbetet för pedagogerna gällande elever med NPF. Egenskaperna ger 

pedagogerna möjligheter till att kunna anpassa utefter elevens egenskaper, behov och 

förmågor. Relationen mellan elev och pedagog framkommer också som en viktig faktor 

för att kunna ge eleven förutsättningar till anpassningar baserade på eleven. Som 

Gustafson & Hjörne (2015) pratar om så skapas förutsättningarna för pedagogiska 

strategier genom relationer. Vikten av att bygga en relation framkommer i våra 

intervjuer. Det krävs relationer för att som pedagog kunna skapa en bild av elevernas 

kunskap och behov. Som våra intervjupersoner nämner så har eleverna olika behov och 

det krävs att pedagogerna arbetar individuellt utefter elevernas förmåga. Pedagogerna 

kan på så sätt ta hjälp av relationen då pedagogerna har en kännedom om hur elevens 
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funktionsnedsättning utmärker sig. Genom att använda sig av ett pedagogiskt tänkande, 

det vill säga att använda sig utav relationer, menar Gustafson & Hjörne (2015) att man 

skapar en inkludering. 

 
8.2.2 Fördelar och utmaningar med inkludering 

Frågeställningen: (2) Vilka fördelar finns det med att arbeta inkluderande i skolan? 

presenteras utefter individnivå, gruppnivå och elevens lärande.  

 

Individer med NPF får genom inkluderingen utveckla sin sociala förmåga. 

Inkluderingen leder till en socialisering där eleverna får ta del av gemenskapen som 

vidare bidrar till vänner och glädje. Att vara en del i gemenskapen leder även till att 

individen kan ta lärdom av andra elever. Detta bidrar i sin tur till att individen förbereds 

inför livet utanför skolan. Genom våra intervjuer kan vi även dra kopplingen till att det 

är i sociala processer och samförstånd som det sker handlingar mellan människor, precis 

som von Wright (2000) säger. I det relationella perspektivet är individens fokus på 

deltagande. Vi har en pedagog i studien som påpekar att en elev har genom 

inkluderingen i klassen fått ett bättre språk och social förmåga med vänner och glädje. 

Där ser vi en direkt koppling till det relationella perspektivet och till inkluderingen. 

Inkluderingen och det relationella förhållningssättet har lett till att eleven känner sig 

delaktig och har utvecklats utefter förutsättningarna som skapats av pedagogen.  

 

Ur gruppnivå presenteras en fostran om hur vårt samhälle ser ut. En fostran som 

förmedlar olikheter och allas lika värde, vilket även bygger upp en förståelse för vad 

olikheterna innebär. Som Aspelin (2013) säger så är det mänskligt liv som är i fokus när 

man har ett relationellt förhållningssätt och man uppmärksammar pedagogiska 

relationsprocesser. Vi kan se att alla våra pedagoger betonar relation som något viktigt 

för att kunna se till eleven behov och förmåga. Genom att lärare ser på elevens 

begåvningar och förmågor ses relationellt perspektiv som beroende av sammanhanget 

(von Wright, 2009).  

 

Inkluderingen presenteras även ge fördelar till det pedagogiska arbetet, utefter elevens 

lärande. Inkluderingen av elever med NPF anses gynnsamt ur ett lärarperspektiv när 

eleverna fysiskt befinner sig i klassrummet. Fördelen ligger i att pedagogerna får större 

kontroll över elevernas lärande och utveckling, jämförelsevis om eleverna inte är en del 

av klassrumsmiljön. Sammanfattningsvis så anses inkluderingen leda till lärdom både 

för individen och gruppen då det resulterar i gemenskap, tillhörigheten och lärdom. 

 

De utmaningarna som presenteras i det empiriska resultatet är utmaningar pedagogerna 

möter gällande inkluderingsarbetet. Vår frågeställning: (3) Vilka pedagogiska 

utmaningar finns det med att arbeta inkluderande i skolan? 

 

En pedagogisk utmaning är när det sker förändringar. Något som presenteras vara svårt 

för vissa elever med NPF att hantera. Elevernas rätt till arbetsro framkommer som en 

utmaning då pedagogerna måste se till att alla elevers behov och förmågor. Det handlar 

både om när en elev med NPF stör arbetsron för de andra i klassen men även hur eleven 

med NPF, som har koncentrationssvårigheter, ska kunna koncentrera sig i den stora 

gruppen. Ett tillvägagångsätt som pedagogerna använder sig utav för att ge eleverna 

bättre förutsättningar till arbetsro är att ha bestämda platser i klassrummet. Detta går att 

kolla till det punktuella perspektivet. Vi kan dra en koppling till von Wrights (2000) 

teori om att behov upphör när det blir tillfredsställt. Genom bestämda platser i 

klassrummet kan anpassningarna som pedagogerna gör, bidra till mindre utmaningar i 
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det pedagogiska arbetet. Ett sådant tillvägagångssätt kan kopplas till när pedagogerna 

väljer att placera en elev längre bak i klassrummet. På så sätt kan pedagogen göra en 

anpassning som passar eleven utefter diagnosen. Pedagogen har utgångspunkt i 

anpassningen att eleven inte ska bli störd av andra och har därmed en plats med bättre 

arbetsro. Enligt von Wright (2000) ska lärare tillsammans med eleven beta av delmål för 

att nå ett slut. Detta går även att koppla till de pedagogiska hjälpmedlen, såsom 

hörselkåpor, som är ett liknande tillvägagångssätt som att ha bestämda platser. Det 

handlar om tillvägagångssätt som tillfredsställer behoven som eleven har. Genom att ge 

eleven hörselkåpor för att minska störningar har pedagogen betat av ett så kallat delmål 

som leder mot ett slut.  

  

En annan utmaning är det tidskrävande arbetet då pedagogerna har en känsla av att inte 

räcka till. Tiden krävs av pedagogerna då de ska anpassa sitt arbete utefter individens 

olika behov och förmåga. von Wright (2000) säger att lärare oftast har en blandning av 

de punktuella och relationella perspektiven beroende på vilken situation de befinner sig 

i. Även att båda perspektiven tar sig i uttryck som förhållningssätt för lärarna (von 

Wright, 2009). Genom vår empiri kan vi inte se att pedagogerna ofta växlar mellan 

perspektiven men vi kan se att den tidskrävande aspekten med att ha ett relationellt 

förhållningssätt kan leda till att pedagogerna har ett punktuellt förhållningssätt. 

Följderna av vilket perspektiv har betydelse och det är pedagogen som har ansvar för att 

skifta mellan perspektiven så att delaktighet och kunskapsinhämtningen ska finnas för 

varje elev (von Wright, 2000). 

  

Elevernas olikheter, som är den sista utmaningen, handlar om att pedagogerna ska 

kunna se till alla individers olikheter i klassrummet. Både de som kunskapsmässigt 

måste utmanas och de som behöver stöd för att följa med. Utöver detta ska det även tas 

hänsyn till inkluderingsarbetet, där anpassningar ska formas utefter elevernas olika 

behov och förmågor. Detta innebär att pedagogen även ska se till elevens dagsform och 

omgivning vilket går att koppla till det relationella perspektivet. Att inte begränsa 

kommunikativt utrymme i en situation utan rikta fokus mot att eleven är ett handlande 

subjekt i en social situation (von Wright, 2009). Vilket är pedagogernas 

tillvägagångssätt för att hantera utmaningen med elevernas olikheter. Vi kan se att 

pedagogerna har en önskan om att utgå från elevens behov och förmåga. Det relationella 

perspektivet ger inte en förklaring på hur värderingar borde vara utan hjälper till att 

problematisera föreställningar och förhållningssätt som lärare bör tänka på för att möta 

den pedagogiska situationen (von Wright, 2009).  

 

Sammanfattningsvis, från ett lärarperspektiv, kan vi även koppla det relationella 

perspektivet till grundpelarna som enligt det relationella perspektivet ligger i 

pedagogiska relationer och möten. De vi kan se efter våra intervjuer är att alla lärare 

strävar mot att arbeta utefter det relationella perspektivet. Pedagogerna försöker vara 

öppna och bemöta elever utan att begreppsliggöra dem precis som von Wright (2000) 

också säger. 

 
8.2.3 Pedagogiska önskningar 

Intervjupersonerna framför önskningar i sina intervjuer. Önskningar som pedagogerna 

känner skulle vara till nytta i det vardagliga arbetet men som även skulle gynna 

eleverna. Många av våra intervjupersoner har eller skulle önska att ha tvålärarsystem i 

klassrummen. Detta styrker Gustafson & Hjörne (2015) i sin studie då många lärare i 

studien påpekar att de också skulle önska mer dubbelbemanning. Precis som i studien, 

där det förklaras att man på så sätt kan utforma arbetsmaterial som passar alla elever. 
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Detta styrker våra intervjupersoner att tvålärarsystemet leder till att pedagogerna kan se 

alla elevers olikheter oberoende på vilken kunskapsnivå eleverna ligger på.  

 

I vår studie uttrycker två intervjuperson att de elevresurser som finns till hands för att 

hjälpa till i klassrummen ofta saknar utbildning för att arbeta med barn som har NPF. 

En annan intervjuperson lyfter även sin egen avsaknad av utbildning gällande NPF. 

Precis som Malmqvist (2015) påpekar så finns det ett behov av att ha utbildning när 

man arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd. Genom att ha en utbildning kan 

man se vilken lärarkategori som ska ansvara för eleverna. Två pedagoger lyfter att det är 

viktigt med utbildning om NPF och anser att det är bristande på lärarutbildningen. Båda 

skulle önska att informationen om hur man praktiskt ska arbeta för att inkludera barn 

med NPF skulle förekomma på lärarutbildningen. Ansvaret för att jobba med 

inkludering ligger på pedagogerna men en intervjuperson påpekas att ansvaret även 

borde ligga hos specialpedagoger, elevhälsoteam, kurator och skolsköterska. Som 

Gustafson och Hjörne (2015) nämner så är det nödvändigt att inte bara lärare men 

skolledning tar fram pedagogiska strategier tillsammans för att inkludering ska fungera. 

Jakobsson (2002) säger att samarbete och kommunikation är viktigare än diagnosen i 

sig. Samspelet mellan skolpersonal och andra inblandade aktörer är nödvändigt och av 

stor vikt för att samspelet gällande eleven ska fungera i praktiken.  

 

8.3 Slutsatser 

Vi har i studien kommit fram till att pedagogerna har en delad syn på 

inkluderingsarbetet, men ett gemensamt mål om att kunna se alla individer utefter deras 

olika behov och förmåga. Pedagogerna visar en stor önskan om att arbeta utefter 

individen och att inkludera utefter elevers olikheter. Det presenteras praktiska lösningar, 

fördelar och utmaningar med att arbeta inkluderande gällande elever med NPF. Vi 

finner det intressant att studien visar att, trots olikheterna, så har pedagogerna samma 

tillvägagångssätt där målet alltid är att elevens behov och förmågor går först när det 

gäller inkluderingsarbetet.  

 
8.3.1 Socialpedagogiska implikationer 

Vårt valda ämne har en socialpedagogisk betydelse då inkluderingsbegreppet är av 

socialpedagogisk relevans. Relevansen ligger i att inkludering handlar om att vara en 

del av en samhällsgemenskap. Vår studie visar att inkluderingsarbetet som pedagogerna 

själva ansvarar för är ett stort krav på pedagogerna. Pedagogerna är utbildade för att lära 

ut kunskap till eleverna och för att arbeta utefter kunskapsmål. Då inkluderingsarbetet 

har en stor socialpedagogisk relevans i kombination med pedagogernas utmaning att 

räcka till, anser vi visar ett stort behov av socialpedagogisk kompetens i skolan. Inte 

bara för att hjälpa och reducera pedagogernas arbete gällande inkludering utan även för 

att inkluderingen har socialpedagogiska egenskaper. Förhoppningen är att studien ska 

bidra till att se behovet av socialpedagoger i skolan då socialpedagoger besitter en 

kompetens som positivt kan påverka inkluderingsarbetet gällande elever med NPF.  

 
8.3.2 Förslag till vidare forskning 

Pedagogerna i vår studie beskriver en önskan om att alltid utgå från elevers behov och 

förmåga. Det vi skulle vilja se är hur det ser ut i praktiken. Genom att genomföra 

etnografiska observationer skulle man kunna se hur pedagogerna inte bara önskar att 

inkluderingen fungerar men hur de praktiskt arbetar med inkludering. Vårt förslag på 

vidare forskning är därför etnografiska studier om hur inkludering fungerar för 

pedagoger som arbetar med elever med NPF. Vi anser även att det behövs mer 

forskning kring inkluderings begreppet, det finns inte en entydig syn i hur pedagoger 
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praktiskt ska arbeta med inkludering i skolan. En klar tydlighet för hur inkludering i 

skolan ska se ut skulle även kunna vara ett förslag till vidare forskning. Ur ett 

socialpedagogiskt perspektiv skulle det även gynna möjligheterna och utvecklingen om 

kunskapen gällande hur inkludering ska se ut för att arbeta inkluderande utefter varje 

elevens förmåga och utveckling. 
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IV 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Kan du börja med att beskriva vad du har för utbildning och vad dina arbetsuppgifter 

som lärare här på skolan är? 

-Vilka åldrar undervisar du?    

-Hur många elever har du i din klass? 

 

Inkludering i skolan: 

Kan du beskriva vad begreppet inkludering betyder för dig i ditt arbete? 

Hur arbetar ni här på skolan för att inkludera barn med NPF? 

-Vad finns det för resurser/hjälpmedel? 

-Får ni någon information/utbildning? 

 

Inkludering i klassrummet: 

Kan du beskriva hur du som lärare arbetar i klassrummet för att inkludera barn med 

NPF? 

Vad innebär det för dig som lärare att inkludera barn med NPF i klassrummet? 

-Vilka pedagogiska konsekvenser/pedagogiska fördelar? 

Kan du beskriv en situation där inkludering fungerat bra/mindre bra? 

 

Inkludering på individnivå: 

Kan du beskriva hur du individanpassar undervisningen för att inkluderingen ska 

fungera för barnet? 

Upplever du att det finns fördelar/nackdelar med inkludering gällande barnets; 

-personliga utveckling? 

-lärande? 

 

Avslutningsvis undrar vi vad du tycker är viktigt för att få inkludering att fungera?  

-Finns det något du önskar var annorlunda eller fanns tillgängligt?  

  



  
 

V 

Bilaga B Missiv 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats                                 Växjö 

2019-01-29 

  

                                                                                             

Hej! 

  

Vi är två studenter som läser till socialpedagoger inom programmet ”Pedagogik, 

inriktning ungdoms- och missbruksvård” 180hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

  

Vi sänder detta brev då vi varit i kontakt med __ angående att medverka i vår c-uppsats. 

Vi önskar att intervjua __ då vi anser att __ kunskap skulle vara mycket intressant för 

oss att ta del av till syfte av vår undersökning. Vi kontaktar dig för att få ett 

godkännande av __ medverkan. 

  

Vårt syfte med undersökningen är att få en förståelse för hur inkludering fungerar i 

klassrumsmiljön för barn som diagnostiserats med NPF. Hur arbetet med inkluderingen 

ser ut, vilken betydelse det har för det pedagogiska arbetet, samt vad det leder till. 

  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

  

Vi har själva kontakt med __ och bokar in möte.  

Vid anmärkningar eller frågor får du gärna kontakta oss. 

Tack på förhand. 

 

Med vänlig hälsning, 

Madelene Calmernäs                                                   Stefanie Chromec 

mc222nb@lnu.student.se                                            schxs09@lnu.student.se 

070–XXXXXXX                                                       076–XXXXXXX 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Handledare: Paula Wahlgren                 Paula.Wahlgren@lnu.se 

Kursansvarig: Mats Anderberg             Mats.Anderberg@lnu.se 

mailto:Mats.Anderberg@lnu.se


  
 

VI 

Missiv till deltagare i studien om barn med NPD diagnoser i 

klassrummet. 
  

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

  

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

  

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

  

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

  

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

  

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

  

Med vänlig hälsning, 

Madelene Calmernäs                                                   Stefanie Chromec 

mc222nb@lnu.student.se                                            schxs09@lnu.student.se 

070–XXXXXXX                                                       076–XXXXXXX 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Handledare: Paula Wahlgren                 Paula.Wahlgren@lnu.se 

Kursansvarig: Mats Anderberg             Mats.Anderberg@lnu.se 
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