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ABSTRACT 
 

 

The purpose of this study is to understand how these teachers see and define the 
conception of inclusion in an inclusive school. There is also an interest of knowing how 
these teachers include students with the function disabilities Attentions deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) and Asperger syndrome (AS). Another purpose of this 
study is to find out in which way the teachers think the students with ADHD and AS 
affect the situation of ongoing teaching in class.  

Qualitative interviews and a survey with teachers in upper level of compulsory school 
are the basis of the results. 

The study has a theoretical basis in hermeneutic interpretation. 

This study provides an overview of previous research in the area, with an introduction of 
definitions important to understand the previous research to start with. 

The result shows that these teachers are positive to include students with functions 
disabilities in the ongoing teaching in class and most of them have a positive view of 
these students. To make the education for these students successful teachers have to be 
very obvious and structured in the ways of explaining schoolwork. An important 
understanding is that some students got to receive more time and resources than other 
students, for the situation in school to be fair and for the school in Sweden to be a school 
that is for everybody.  
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1 INLEDNING 
 

Varje barn med fysiskt eller psykiskt handikapp har rätt till ett fullvärdigt och  

anständigt liv som möjliggör dess aktiva deltagande i samhället. 

(Barnkonventionen, art. 23)  

Varför vi valde att fokusera på ADHD och Aspergers syndrom handlar mestadels om 
att det är två vanligt förekommande funktionsnedsättningar som kan vara bra att ha 
kunskap och kännedom om när det gäller förhållningssättet till olika elever i en skola 
för alla. Under allmänt utbildningsområde, termin två (AU2) väcktes våra intressen 
för specialpedagogik som ämne, då bemötandet av elever med 
funktionsnedsättningar därmed blev ett lämpligt innehåll för vidare studier.  

Ämnet vi valt att skriva om är högst aktuellt för oss som blivande pedagoger som 
under de kommande åren säkerligen kommer att komma i kontakt med 
frågeställningar som just berör förhållningssättet av elever med olika 
funktionsnedsättningar. 
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2 BAKGRUND 
Under följande rubrik presenteras en litteraturgenomgång som till en början tar upp 
definitioner gällande det valda forskningsområdet. Därefter berörs övrig forskning 
som tidigare gjorts inom området. 

2.1 En skola för alla 

Innebörden av begreppet en skola för alla har förändrats och anpassats efter 
samhällets utveckling vad gäller politiska värderingar och krafter (Assarsson 2007). 
Under tiden före andra världskriget fanns en annan politisk syn och en annan 
organisation inom skolans verksamhet. Man valde segregerade lösningar för att det 
ansågs att elever med särskilda behov skulle lära sig mer på sitt håll och inom sina 
grupper. Efter andra världskriget kom istället en demokratisk trend som bröt 
dominansen för segregerade lösningar och öppnade istället upp en syn och 
organisation för en samlad skola som skulle ge alla barn en likvärdig utbildning (a.a). 
Det fanns dock svårigheter då det kom till att utbilda elever med särskilda behov som 
kom från andra verksamheter. Svårigheterna handlade om att ge dem undervisning 
inom samma snäva ram som gällt för den gamla skolan. Detta bidrog till att elever 
som inte nådde målen som förväntat ändå fick avskiljas. Förutom särskola hade man 
exempelvis läsklasser, obs-klasser, hörselklasser, hälsoklasser och kliniker. Inom 
forskning kallas det differentiering och under denna period utarbetades en mängd 
övningsmaterial för ett individuellt lärande i en mer avskild miljö (a.a).  

Under 1960-talet gjordes forskning inom specialpedagogik och dess konsekvenser, 
där det i slutänden framkom att eleverna visserligen tog till sig det de hade lärt sig i 
den segregerade miljön men att det trots det kunde ge en negativ effekt för dem i och 
med att många av dem avskiljes och inte kom tillbaka till sina klasskamrater och 
vänner (Assarsson 2007). SIA-utredningen (Utbildningsdepartementet 1973), 
utredning om skolans inre arbete, hade framfört att specialpedagogiken istället borde 
ske i en gemenskap som skulle komma hela skolan till godo. Det fanns dock 
undantag som exempelvis kunde handla om personer med fysiska handikapp. 

I 1980 års läroplan för grundskolan stärktes greppet om en sammanhållen skola. 
Skolan tillskrevs ett större ansvar med uppdraget att förebygga svårigheter i avsikt att 
minska antalet elever som behövde stöd i särskilda grupper (Skolöverstyrelsen 
1990). Då det handlade om elever med funktionsnedsättningen och diagnosen grav 
utvecklingsstörning blev de dock inte innefattade en skola för alla förrän 
Omsorgslagens inträdande 1968, menar Assarsson (a.a).  

I Omsorgslagen tillförsäkrades alla barn rätt till undervisning. Den nya omsorgslagen 
från 1986, som kom näst efter den som inträdde 1968, var en rättighetslag som 
reglerade rätten till särskilt stöd utifrån social, medicinsk, psykologisk och 
pedagogisk specialistkompetens (Landstinget 2008/10). I och med Omsorgslagen 
formulerades ambitiösa mål om integrering och samhället tog mer och mer avstånd 
från uttryck som ”vi och dom”, menar Assarsson (a.a). I styrdokument användes 
istället ord som delaktighet, samspel, gemenskap och solidaritet, som då ansågs som 
mer ideologiskt korrekta begrepp. Sedan dess och fram till nu har det funnits en 
diskussion om hur man ska integrera och organisera skolgången för de elever som 
fått olika diagnoser på funktionsnedsättningar (a.a).  
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I FUNKIS-utredningen (SOU 1998:66) som gjordes i slutet av 1990-talet ifrågasattes 
det ändamålsenliga med särskolan i och med att särskolan och grundskolan är två 
olika skolformer. Man ansåg att särskolans existens kanske kunde skapa underlag för 
risker för utanförskap och begränsade karriärmöjligheter.  

Internationellt sett gavs det uttryck för en negativ syn på segregerade lösningar. Det 
fanns standardregler och uppmaningar från FN och Salamancadeklarationen att 
främja integrerad undervisning och att inkludera specialpedagogik i den övriga 
lärarutbildningen (Utrikesdepartementet 2006). 

I Salamancadeklarationen (Utrikesdepartementet 2006) som gjordes 1994 
formulerades det att inklusive education skulle möjliggöra att alla elever oavsett 
sociala, fysiska, intellektuella, känslomässiga, språkliga och andra villkor skulle få 
en gemensam undervisning. Ett argument var att den strävan mot en sådan 
gemenskap var det bästa medlet mot diskriminerande attityder (a.a). 

Genom tiderna har det alltså varit frågan om vem som ska betraktas vara i behov av 
särskilt stöd och hur detta stöd ska utformas. De faktorer som styr hur skolan ska 
formas och vilka politiska beslut som ska få genomslag samt hur dessa tillämpas i 
praktiken skapar i sin tur banan för vilken syn de som arbetar inom verksamheten 
får. Man tvingas därmed förhålla sig till de beslut som tagits, vilket ger effekter på 
den syn och det bemötande man har gentemot de personerna man arbetar med, i detta 
fall vilken syn pedagogerna har på de elever och den grupp elever de arbetar med 
(Assarsson 2007).  

Alla elever ska vara delaktiga i skolans verksamhet, det är det begreppet en skola för 
alla står för. Skolan ska möta och se eleven som en individ. I skolan ska man locka 
fram intressen och nyfikenhet och främja lusten att lära. Skolan ska även erbjuda en 
pedagogisk miljö, där arbetssättet är anpassat och tillgången till hjälpmedel och 
läromedel är god. En del elever behöver således få mer för att få lika mycket, för att 
det ska bli en likvärdig skola (Paulsson, Magnusson, Stenberg, Ghomri 2010). 

Skollagen (SL) skriver följande om en likvärdig skola. I SL är det i första kapitlet 
och 2 §, första och andra stycket fastställt att:  

 
alla elever - oberoende av kön, bostadsort eller social och ekonomiska förhållanden –  

ska ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. Utbildning ska inom  

varje skolform vara likvärdig i hela landet. 

(Utbildningsdepartementet 2010) 

 
I Salamancadeklarationen bekräftar delegaterna vid världskonferensen: 

 
/---/ vårt engagemang för målsättningen undervisning för alla, samtidigt som vi  

erkänner nödvändigheten och angelägenheten att tillhandahålla undervisning av barn, 

ungdomar och vuxna med särskilda utbildningsbehov inom det ordinarie under- 

visningsväsendet /---/.  
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(Utbildningsdepartementet 2006, s 10) 

2.2 Presentation och förtydligande - ADHD och AS 
I följande underrubriker följer en övergripande presentation av 
funktionsnedsättningarna ADHD och Aspergers syndrom.  

2.2.1 ADHD 
Personer som har ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) karaktäriseras 
framför allt av koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet, 
under- eller överaktivitet (Olsson & Olsson 2007). Vidare menar författarna att dessa 
olika svårigheter kan uttrycka sig på olika sätt beroende på vilken miljö personen 
med ADHD befinner sig i. De kan även förändras över tid. I vissa fall kan de även ha 
svårt för att tolka sinnesintryck och kontrollera sin motorik. Perceptuella svårigheter 
som att förstå sinnesintryck innebär att individen i fråga kan få stora problem och 
hinder i det moderna informationssamhället. I USA använder man sig av tre olika 
undergrupper av ADHD, då en av dem handlar om att man till största delen har 
koncentrationssvårigheter, en annan om att man till största delen är överaktiv och 
impulsiv och en tredje där de båda ovanstående är kombinerade. En stor del av 
problemet med ADHD är den stora bristande förmågan att hantera impulser. 
Personen i fråga tänker sig oftast inte för och reflekterar inte över vilka konsekvenser 
hans eller hennes handlingar kan få (a.a.).  

2.2.1.1 Brister i arbetsminnet  
Problemen som beskrivs i föregående stycke kan bero på att det finns brister i 
arbetsminnet. Det innebär i sig bekymmer och svårigheter för att kunna bearbeta 
information och intryck. Barn med ADHD har ofta stora svårigheter med att komma 
igång och koncentrera sig på arbetsuppgifter som kräver intellektuell och mental 
ansträngning. Om dessa barn skulle bli avbrutna under arbetets gång tappar de lätt 
lusten för uppgiften och har mycket svårt att åter komma igång med arbetet (Olsson 
& Olsson 2007). 

 

2.2.1.2 Varför har vissa ADHD? 
Eftersom att det görs mycket forskning idag om vad det är som gör att man får 
funktionsnedsättningen ADHD har det framkommit att det både är en biologisk 
faktor och en social faktor som påverkar.  Det som forskningen visar idag är att 
ADHD till största delen är en biologisk faktor. Om en elev får diagnosen ADHD är 
det stor chans att någon av elevens föräldrar även har ADHD, eftersom detta är 
ärftligt. Cirka 3-6 procent av alla i elever i skolan idag har symptom och kan räknas 
uppfylla kriterierna för ADHD (Abrahamsson 2010).  

 

2.2.1.3 Kreativiteten flödar - på gott och ont 
Barn som har ADHD kan ofta vara oerhört kreativa, påhittiga och emellertid relativt 
orädda av sig. När de umgås med andra barn blir de lätt dominanta och vill gärna 
bestämma. Lekarna och grupperna dessa barn befinner sig i blir oftast starkt 
påverkade av detta i form av att dessa barn ofta infinner sig i en bestämmande roll, 
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på gott och ont. På sikt kan detta leda till problem med kompisar och relationer. 
Avbrotten mellan rast och lektioner i skolan blir lätt ett stort problem för barn med 
ADHD, då plötsliga avbrott kan kännas mycket frustrerande. Dessa barn får ofta 
känslor av besvikelse och svek från omgivningen och kan därför ha problem med att 
hantera sådana känslor. Om omgivningen förändras eller om det inte blir som 
individen har tänkt sig kan dessa barn reagera mycket trotsigt för att ge uttryck för 
sin irritation och besvikelse (Olsson m fl 2007). 

2.2.1.4 Arbetsminnets betydelse för ADHD med underaktivitet  
Ungdomar och barn som istället har diagnosen ADHD som karaktäriseras av 
underaktivitet kan verka mycket frånvarande och de kan uppfattas som om de lever i 
sin egen tankevärld, menar Olsson med flera (a.a). Ungdomar med denna form av 
ADHD glömmer ofta att ha med sig rätt material till lektionen och kommer ofta sent 
till lektionerna. Ett vanligt problem med personer som har denna form av ADHD är 
att de ofta har svårt att passa tider. Det kan vara så att de lägger sig mycket sent om 
kvällarna och har svårigheter med att komma upp på morgonen. Dessa personer har 
svårt att avgöra hur lång tid uppgifter och sysslor tar. Många barn och ungdomar 
med ADHD har ofta problem med ord- och läsförståelse och kan även ha svårt att 
uttrycka sig språkligt. En del av dessa svårigheter har ett starkt samband med att det 
finns brister i arbetsminnet. Personer med dessa typer av problem har ofta en ganska 
ojämn begåvningsprofil, där det är stor variation mellan personens svaga och starka 
sidor, fortsätter författaren. Vi måste ha ett fungerande arbetsminne för att vi ska 
kunna ha information aktuellt i vårt medvetande. Om vi inte har detta kan vi få 
problem med att hantera överväganden och planläggningar samt med att bearbeta 
information så att den kan överföras till långtidsminnet. Arbetsminnet utvecklas i de 
tidiga åren under uppväxten. Det är till för att skapa förutsättningar för vårt språk och 
tänkande. För barn med ADHD utvecklas inte arbetsminnet så snabbt och detta kan 
komma att innebära att man får svårt att få sammanhang i sitt sätt att tänka och på så 
sätt få problem med att överföra informationen till långtidsminnet (a.a.). 

2.2.1.5 Benämningen DAMP  
I Norden har det varit vanligt att tidigare kalla personer som har svårt att kontrollera 
sin motorik och sina impulser med diagnosen DAMP (Deficits in Attention Motor 
control and Perception). Eftersom uttrycket DAMP endast använts i Norden har man 
varit orolig för att forskningen inom detta område skulle bli allt för isolerat, därför 
har begreppet anpassats efter det internationella ordet ADHD (Olsson & Olsson 
2007). 

2.2.2 Aspergers syndrom 

Gillberg (1999) beskriver AS genom sin egen erfarenhet av studier att Aspergers, 
precis som flera andra funktionsnedsättningar, ofta är något som drabbar pojkar. 
Författaren menar att det inte är uteslutet att flickor kan ha en likartad 
funktionsnedsättning, då de exempelvis finns exempel på flickor med en liknande 
social interaktionsstörning men att de då ofta är utan de monomana intressena. 

Autism- och Aspergerförbundet, som är ett förbund vars medlemmar är personer 
med egen funktionsnedsättning, närstående och professionella, beskriver via 
hemsidan (http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=17129) olika diagnoser av 
autism. Inom autismspektrumet finns det ett antal olika former av autism som man 
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mer eller mindre kan fastställa med hjälp av två olika diagnosmanualer (Diagnostic 
and Statistical Manual of mental Disorders, Text Revision och International 
Classification of Diseases). Manualerna är internationella och används alltså för att 
diagnostisera olika diagnoser utifrån fastlagda kriterier, så att diagnosen kan 
fastställas på samma grunder, världen över. Autismspektrumet och alla dess 
underkategorier ligger under den gemensamma rubriken ”Genomgripande störningar 
i utvecklingen”. Både Autism- och Aspergerförbundet, Abrahamsson (2010) och 
Gillberg (1999) tar upp vilka diagnoser och tillägg som ingår i autismspektrumet, en 
av dem är Aspergers syndrom. Aspergers syndrom är en form av autism. Personerna 
har dock en normal begåvning, vilket personer med autism inte har i samma 
utsträckning, menar författarna. Aspergers syndrom kallas ibland även för 
högfungerande autism (Autism- och Aspergerförbundet). Fakta och text från 
hemsidan är för övrigt granskad av Viviann Nordin, legitimerad läkare. 

Det förefaller vara så att majoriteten av barn med AS är normalbegåvade (Gillberg 
a.a). Barnpsykologen Hans Asperger, som först beskrev AS som ett eget syndrom, 
poängterar att alla i den grupp han diagnostiserade som AS-individer var normal-, 
väl-, eller överbegåvade (a.a). Även Abrahamsson (2010) poängterar att personer 
med AS är normalbegåvade eller har ett IQ över det normala. 

I den fortsatta uppsatsen kommer Aspergers syndrom benämnas med förkortningen 
AS. 

2.2.2.1 Diagnoskriterier 

Professor och överläkare Gillberg (1999 s 181)  beskriver Aspergers syndrom med 
följande diagnoskriterier: 

A) Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation. Minst två av 
följande är ett krav: 
 (1) nedsatt förmåga till social interaktion 

 (2) relativt ointresse vad gäller kontakt med jämnåriga 

 (3) nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 

 (4) socialt och emotionellt opassande beteende 

B) Monomana, snäva intressen. Minst ett av följande punkter är ett krav:  
Intressen (som): 

(1) utesluter andra sysselsättningar 

(2) stereotypt upprepas  

(3) med inlärda fakta utan djupare mening 

C) Tvingande behov att införa rutiner och intressen. Minst en punkt av följande är ett 
krav: 
 (1) rutiner/intressen som påverkar den egna personens hela tillvaro 

 (2) rutiner/intressen som påtvingas andra människor 

D) Tal- och språkproblem, där minst en av följande punkter ska passa in: 
 (1) sen talutveckling 

 (2) ytligt sett perfekt expressivt språk  
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 (3) formellt, pedantiskt språk 

 (4) egendomlig röstmelodi: entonig röst, gäll eller avvikande på annat sätt 

(5) bristande språkförståelse inkl missförstånd ifråga om ordens 
bokstavliga/underförstådda innebörd 

(E) Problem ifråga om icke-verbal kommunikation. Ett av följande ska passa in: 
 (1) begränsad användning av gester 

 (2) klumpigt, tafatt kroppsspråk 

 (3) mimikfattigdom 

 (4) avvikande ansitsuttryck 

 (5) egendomlig, stel blick 

(F) Motorisk klumpighet 
 (1) dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning 

 

2.2.2.2 Svårigheter 
Något kännetecknande för AS är svårigheter inom följande områden: socialt 
samspel, kommunikation, mentaliseringsförmåga, till exempel empati, sympati och 
förstå hur andra tänker i övrigt samt sensorisk känslighet, som till exempel 
annorlunda reaktioner på ljud, ljus, lukt, beröring, konsistens och smak (Winter 
2003). Författaren visar på att man i en del studier ofta lägger för stor tonvikt på de 
negativa dragen hos personer med AS, till exempel: brist på empati, naivt, 
opassande, ensidigt socialt samspel, fixering vid vissa intressen, klumpig motorik 
nedsatt eller ingen förmåga alls att skapa vänskapsrelationer. Winter väljer själv 
istället att se funktionsnedsättningen ur en mer positiv synvinkel. Några egenskaper 
han tar upp är följande: ärlighet, pålitlighet, engagemang, beslutsamhet. AS kan 
också förekomma i kombination med andra funktionsnedsättningar (a.a).  

Föreläsaren och metodhandledaren Abrahamsson (2010) fick som vuxen diagnoserna 
AS och ADHD. Hon (s 42) beskriver följande: 

 
 Vi som har Aspergers syndrom har egentligen inte lättare än andra personer 

 med austism att interagera socialt, men vi får kanske mer träning i det, då 

 vi inom vissa områden passerar för ”normala” och därmed oftare möter  

 andra i det sociala livet.  

 

Författaren beskriver vidare att det går att kompensera en hel del genom att använda 
sig av sin intelligens eller som i hennes fall med en god inlärningsförmåga. Hon 
förklarar att det ändå inte behöver betyda att de kognitivt alltid förstår den sociala 
situationen eller effekten av deras beteende. Hon anser att det handlar om att de lärt 
sig hantera samspel bättre, lärt sig att spela skådespel som hon själv väljer att kalla 
det (a.a).  

 

 



 10

2.3 Att inkludera och integrera i skolan  

2.3.1 Inkludering 
Att inkludera betyder att pedagoger låter eleven ingå som en del i den ordinarie 
verksamheten och får vara med som en helhet (www.ne.se). Att integrera betyder att 
sammanställa något till en helhet, man är med som en naturlig del i en helhet 
(www.ne.se). 

Asp Onsjö (2006) menar att inkluderingsbegreppet kan belysas ur olika infallsvinklar 
och kan i sin helhet därför verka aningen oprecist. Hon delade således upp begreppet 
i tre olika aspekter för att belysa dessa infallsvinklar. Hon betraktar inte begreppet ur 
ett ideologiskt perspektiv utan utgår istället från hur de enskilda eleverna i hennes 
studie har fungerat i sin dagliga praktik. Vidare förklarar hon att inkludering i denna 
bemärkelse handlar om mötet mellan individ och omgivning. De tre olika sidorna av 
inkludering hon tar upp är följande: en rumslig, en social och en didaktisk aspekt.  

• Rumslig inkludering 
Rumslig aspekt tar upp hur mycket tid eleven tillbringar i samma lokal som sina 
klasskamrater. 

• Social inkludering 
Innebär att man tittar på hur pass delaktig eleven är och hur mycket tid hon 
tillbringar tillsammans med sina klasskamrater och pedagoger.  

• Didaktisk inkludering 
Didaktisk inkludering syftar på de didaktiska förutsättningarna som finns för att 
utveckla elevens lärande. Dessa tre aspekter bör inte betraktas helt avskiljt från 
varandra. En elev kan exempelvis vara inkluderad utifrån samtliga aspekter eller 
kan hon vara inkluderad utifrån två av dem och exkluderad utifrån en (a.a).  

2.3.2 Integrering 
Tössebro (2004) beskriver integrering som en ideologiskt motiverad målsättning 
inom skolan. Jobbar pedagoger med integrering kan det leda till utvecklingsprocesser 
som i sin tur leder mot målet integration i skolan. Är elever integrerade tillhör de 
helheten på ett naturligt sätt. Skolan har således ett medansvar att forma helheten. 
Integration som mål är därför en konsekvens av en demokratisk människosyn. I 
skolan idag har alla rätt att delta till fullo. Eftersom alla människor är av lika värde 
ska inte någon behöva uteslutas. Elever är annorlunda och olika varandra, vilket ska 
ses som en tillgång snarare än ett hinder, fortsätter  Tössebro (a.a). För att något ska 
kunna bli integrerat ska det ha varit segregerat. Så är fallet i skolan idag om man ser 
på det utifrån ett historiskt perspektiv. Det har funnits många (och finns även en del 
idag) avskiljda institutioner och specialklasser med mera som inte direkt har tillhört 
den allmänna skolan. Inkludering kan då komma att bli ännu tydligare då man ser att 
skolan inte innefattat alla elever, varken då eller idag. Genom medvetenhet kan 
utmaningarna i en skola för alla  bli tydligare och därmed kunna motverka 
exkludering av åtminstone en del av eleverna (a.a).  
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Karlsudd (2002) menar att det finns svårigheter att förstå huruvida integrationsmålen 
är uppnådda. Om man som pedagog i en skolverksamhet har uppfattningen om att 
eleverna är integrerade bara för att de alla är samlade under ett och samma tak 
(takintegrering) kan de behöva få en mer omfattande konfrontation av vad begreppet 
en skola för alla verkligen kan betyda.  

Vidare beskriver Karlsudd (a.a) integreringen utifrån olika perspektiv och kategorier. 
Han tar upp integreringens yttre struktur som berör huruvida individintegreringen är 
organiserad, hur organisationen ser ut i gällande verksamheter.  

 

• Det ekonomiska och resursbaserade perspektivet 
Ett perspektiv Karlsudd beskriver är den ekonomiska och resursbaserade 
synvinkeln. Karlsudd menar att det är en självklarhet att integreringen påverkas 
av hur skolan har det ekonomiskt och vilka resurser som finns. Kommunerna 
kämpar med budgetunderskott och skolorna får ständiga krav på sig att göra 
ekonomiska besparingar. Många barn är i behov av särskilt stöd i form av en 
assistent men konkurrensen är hård om assistenttimmarna, menar författaren. Ett 
annat perspektiv han tar upp är förhållandet mellan skolans utrymme, lokaler och 
elever. Han tar under denna rubrik upp problem som att det i många skolor är ont 
om utrymme, att skolorna kan vara små, och har många elever i klasserna, att det 
kan vara ont om grupprum och extra lokaler samt att detta också hindrar 
möjligheten från en önskvärd integererad elevsituation.  

 

• Vuxenperspektivet 
Vidare berör Karlsudd de vuxnas roll och förhållningssätt till integreringen. Det 
krävs en positiv attityd och inställning från de vuxna som i många fall bär 
huvudansvaret för att situationen ska bli så god som möjligt. Skolledningen med 
rektorn i spetsen har ett stort ansvar som sedan vidare ska mynna ut till 
verksamhetens pedagoger och skolpersonal. En annan viktig förutsättning för en 
önskvärd integrerad skolkultur, menar författaren, är att lärare som arbetar med 
individintegrerade elever ska ha särskolans mål att uppnå färskt i huvudet. 
Målskrivningen för denna grupp skiljer sig för de målen som gäller grundskolans 
mål, vilket är viktigt att ha i åtanke, menar han (a.a).      

 

2.4 Att segregera/exkludera i skolan 

Att exkludera betyder att pedagogerna särskiljer eller utesluter eleven ur den 
ordinarie verksamheten. Pedagogerna utesluter personen ur sammanhanget 
(www.ne.se). Att segregera betyder att man officiellt delar upp grupper med 
människor så att det blir påtagligt märkbart (a.a). 

Om det råder segrerade förhållanden och miljöer i skolorna avskiljer och/eller 
särskiljer man eleverna ifrån varandra. Att segregera elever i undervisningen är ett 
hot mot målet om integration och en skola för alla, menar Tössebro (2004). Barnen i 
skolan är olika varandra på många sätt och så är det även i samhället i stort, 
människor är olika varandra och har olika förutsättningar men det är inte olikheterna 
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i sig som är problemet. Det är sättet och synen som olikheterna värderas på i den 
medmänskliga gemenskapen som blir ett problem.  Man kan se det som ett hot mot 
en framgångsrik utveckling av integreringen om man pekar ut avvikelser och 
människor med annorlunda egenskaper. Dessa människor kan ses som mindre värda 
och det kan leda till utfrysning, fortsätter författaren (a.a). 

2.5 Olika förhållningssätt 

I följande underrubriker presenteras olika perspektiv på förhållningssätt som bland 
annat Linikko (2009) nämner i sin doktorsavhandling. 
 
2.5.1 Kategoriska perspektivet 
Det första, som hittills varit mest dominant kallas för det kategoriska perspektivet, 
även kallat kompensatoriskt perspektiv eller psykologisk-medicinskt paradigm. Detta 
perspektiv, med sina tre olika benämningar, fokuserar på individen och hennes 
funktionsnedsättning som orsak till svårigheterna. De åtgärder man fokuserar på är 
att förbättra och kompensera individens förmåga (Linikko a.a). 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) nämner att det kategoriska perspektivet 
fick stark dominans under efterkrigstiden medan det under den senare tiden fått 
konkurrens av det relationella perspektivet. Författarna menar vidare att det enligt 
deras undersökning inte finns underlag för att tala om ett tydligt paradigmskifte vad 
gäller dagens specialpedagogiska forskning. Det är snarare mer rimligt att tala om att 
de två olika specialpedagogiska perspektiven, det kategoriska och det relationella, 
bryts mot varandra. De skulle kunna kallas att de utgör varandras revirgränser. Trots 
att de båda perspektiven radikalt utgör olika sätt att förstå olika forsknings- och 
verksamhetsparadigm behöver de inte utesluta varandra. Författarna poängterar 
också att detta förhållande inte ter sig vara unikt för Sverige. Materialet har visat 
liknande tendenser i samtliga länder de studerat. Vidare menar författarna att 
forskningen inom det kategoriska perspektivet ofta har lett till praktiknära och 
tillämpbara resultat och därmed kunnat anses som nyttig och stark. Författaren menar 
att kategorisering och kategorier av dessa slag inte ger någon direkt hjälp i det 
pedagogiska arbetet och då heller inte att förstå den långsamma utvecklingen av 
detta. Perspektivet har istället sin relevans när det gäller att förstå de olika 
funktionsnedsättningarna som sådana  men inte när det kommer till utvecklingen av 
”inclusive education” (a.a).  

 
2.5.2 Relationella perspektivet 
Ett annat perspektiv Linikko (2009) tar upp i sin avhandling är det relationella 
perspektivet. Här riktas specialpedagogiska åtgärder även mot omgivningen, alltså 
både till eleven, läraren och lärandemiljön. I detta perspektiv fokuseras samspelet 
mellan eleven och övriga personer i hennes omgivning. Författaren menar att man 
utifrån det synsättet kan se att elevens möjligheter och förutsättningar är påverkbara 
genom förändringar, inte bara hos eleven själv utan även genom förändringar i 
omgivningen. Han menar att det som skiljer det specialpedagogiska arbetssättet i det 
kategoriska med det relationella är att ansvarsfördelningen ser olika ut. I det 
kategoriska ligger huvudansvaret direkt hos specialläraren, specialpedagogen och 
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elevhälsan som aktivt förväntas arbeta direkt med elevens svårigheter. Medan 
ansvaret i det relationella perspektivet ligger hos hela arbetsenheter och lärare, vilka 
stöds av rektorn på skolan. Författaren tar även upp det som av andra forskare har 
blivit kallat för sociologiskt paradigm. Utifrån den syn på specialpedagogik ser man 
den gruppen individer med funktionsnedsättningar helt isolerade från andra. Man 
jämnar ut samhällets ojämlikheter genom att flytta över dessa personer till en egen 
enhet med egen undersvining. Författaren menar att denna syn på 
specialundervisning anses förlegad och mycket mekanisk. Denna syn på 
specialpedagogik anser Linikko (2009) vara en utveckling av det relationella 
synsättet genom en mer kritiskt granskning av de krafter som ligger bakom de 
specialpedagogiska åtgärderna.  

Emanuelsson med flera (2001) skriver om att det relationella perspektivet är relativt 
starkt vad gäller tolkning och förståelse av villkor för inkludering och integrering. 
Författarna menar att forskning inom det relationella perspektivet ofta avser 
sammanhållning och deltagande istället för differentiering och avskiljning som man 
kan likna det kategoriska perspektivet med. Resultat av forskning inom det 
relationella perspektivet brukar sällan få kortsiktiga eller konkreta praktiker och 
därför kan denna typ av forskning emellertid bedömas onyttig eller utopisk eftersom 
effekten inte märks direkt. Forskning inom detta perspektiv ger ofta långsiktliga mål 
och resultat och har blivit en följd av långa tidsmässiga utvecklingsprocesser (a.a).   

 
2.5.3 Organisatoriska perspektivet 
Ett tredje perspektiv Linikko (a.a) nämner är ett organisatoriskt perspektiv eller ett 
dilemmaperspektiv. Skolan ska å ena sidan individanpassa undervisningen men å 
andra sidan finns det en begränsad tid för elever att tillägna sig en viss mängd 
kunskaper. Alla kan inte lära sig inom samma ramar och inte inom samma tid. I detta 
perspektiv betonar man en komplexitet men också att det finns inbyggda 
motsättningar i skolan som emellertid kan hindra möjligheterna (a.a).  

 

2.6 Arbete och undervisning för elever med särskilda behov 

I följande underrubriker presenteras två olika undersökningar som gjorts om elever 
med särskilda behov, med fokus på AS och ADHD samt presenteras ett par andra 
författares ståndpunkter och rådgörande.  

2.6.1 ADHD och undervisning 
En intressant studie som gjorts i Thailand av Pennee Kantavong och Suwaree 
Sivabaedya (2010) visar på att kunskapen och förståelsen för elever med ADHD kan 
utökas. I denna studie använde pedagogerna sig av parallella lektionsplaner för att 
eleverna med ADHD ska kunna samarbeta mer med lärarna för ett bättre resultat. 
Något intressant att kommentera är att inkludering i klassrummet av eleven med 
speciella behov är relativt nytt i Thailand och det är inte så många lärare som har 
utbildning för just inkludering. I klassrum där eleven med ADHD inkluderades i 
lektionens aktiviteter och där lektionen var noggrant förberedd och planerad samt då 
läraren var mycket tydlig när hon förklarade uppgiften märktes det att eleverna med 
ADHD fick en ökad förståelse och kunskapsutveckling. Pedagogerna lät även 
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eleverna i klassen hjälpa varandra (elever som inte har diagnosen ADHD blandat 
med elever som har diagnosen). När man genomförde vissa lektioner gjorde man det 
på ett lekfullt sätt till exempel genom att berätta fakta och information som om det 
vore sagor eller utformade uppgifter till spel. Pedagogerna uppmuntrade eleverna 
mycket och gav dem positiv feedback. När pedagogerna gjorde sina lektionsplaner 
fick de vara mer medvetna om att satsa på inkludering och lägga ner mycket energi 
på de planerade mötena med eleverna. Forskarna som arbetade med lärarna gav dem 
feedback på det nya arbetssättet och på så sett fick lärarna bättre självkänsla och 
självsäkerhet när det kom till lektionsplaner och genomförandet av lektioner och 
bemötandet av elever med speciella behov även om det medförde att lärarna fick mer 
arbete att utföra. Eleverna i klassen som inte hade diagnosen ADHD hade även de en 
fördel av att man integrerade elever med ADHD. De drog nytta av detta och lärde sig 
därmed en hel del av de nya arbetssätten, menar författarna (Kantavong m.fl 2010).  

2.6.2 Aspergers syndrom och undervisning 
En studie som Lock och Bullard (2004) gjort handlar om hur pedagoger på ett bra 
sätt kan inkludera barn med AS i vanliga klassrumssituationer. Barn och elever med 
AS känner trygghet när de vet vad som kommer att hända näst. Om schemat skrivs 
väldigt tydligt och med mycket få variationer kan detta hjälpa dessa barn att känna 
trygghet, de kan även känna att de klarar av att hantera sitt skolarbete. Att sätta upp 
en karta/schema i klassrummet som visar rutiner och aktiviteter som alla kan se kan 
också vara till stor hjälp, menar författarna. Om det behövs göras ändringar i schemat 
är det bra om det görs i tid. Pedagogen ifråga ska då ändra i barnets/elevens schema 
och i det schemat som är uppsatt i klassrummet. Eleven med AS har då tid på sig att 
bearbeta den nya förändringen och kan då lättare acceptera den utan att känna ångest 
och oro. När det kommer till inlärning av information kan elever med AS ha svårt för 
att ta in och bearbeta information om de bara får den muntligt eller skriftligt. Att ge 
dem informationen muntligt samtidigt som man visar bilder kan då  vara ett bra 
hälpmedel för deras inlärning. Likadant om man ger muntliga instruktioner till 
eleverna i klassen kan man dessutom ge skriftliga till eleven med diagnosen AS. I en 
del fall kan det verka som att eleven med AS har förstått instruktionerna men så är 
inte alltid fallet. Pedagogen kan ställa frågor till eleven på ett sådant sätt att det går 
att ta reda på om eleven har förstått eller inte. Författarna menar vidare att det är 
vanligt att elever med AS har ett stort intresse för någonting, till exempel datorer 
eller hästar. Det kan då vara bra att avsätta lite tid till detta specialintresse. 
Pedagogerna kan även motivera eleven om de möjligtvis skulle kunna lyckas 
inkludera deras specialintresse i undervisningen.  Pedagogerna måste även få de 
andra eleverna i klassen att interagera med elever med funktionsnedsättningar. Barn 
kan vara stödjande och accepterande mot barn med funktionsnedsättningar och att 
göra rollspel och upplysa dem hur det ligger till med till exempel Aspergers syndrom 
kan vara till stor hjälp för eleverna i fråga. Rollspel kan man även ta hjälp av i flera 
fall. Personer med AS kan ha svårt för att veta vad som är ett accepterat beteende. 
Genom rollspel kan man påvisa vad som är bra och vad som är dåligt beteende och 
anteckna detta för eleven. Det är viktigt att eleven med AS får öva sig på sociala 
situationer för det är det som kan vara svårt och frustrerande för dem senare i livet. 
Eleven med AS har ofta svårt att förstå hur hennes beteende uppfattas av andra och 
det är bra om eleven blir upplyst om detta, påpekar författarna. I vissa fall kan barnet 
med AS bli överstimulerat, argt eller rädd. Då kan det vara bra att ha en speciell plats 
i klassrummet där han eller hon  kan återhämta sig. Pedagogerna bör vara relativt 
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tålmodiga och beredda på att lära elever med AS fakta, information om hur ett 
accepterat beteende uppvisas, om och om igen (a.a).  

2.6.3 Vikten av stöd och tidiga insatser 
Enligt Gillberg (1999) är det viktigt att läkarna och psykologerna tidigt ställer någon 
form av diagnos. Det finns ingen behandling mot själva problematiken men det bör 
ändå göras ansträngningar för att underlätta och kontrollera eventuella hinder 
individen med AS och andra i dennes omgivning påverkas av. I skolan måste man i 
allmänhet erbjuda specialpedagogik, antingen med en specialpedagog som stöd i 
klassrummet eller med hjälp av en speciallärare som de kan ha en del av sin 
undervisning hos. Barnet bör få en chans att utveckla kunskaper inom 
specialområden. Det är enligt författaren även oerhört viktigt att grundläggande ting 
som läsning, matematik, skrivning och ADL-funktioner (Activities of Daily Living) 
tränas. De flesta barn med AS brukar ofta själva se till att bli inriktade och duktiga på 
sina egna specialområden och ibland når de så höga mål och kunskapsnivåer att 
lärarna själva inte kan tangera barnets i de avseendena. Både lärare och föräldrar kan 
behöva bli påminda om att inte motarbeta specialintresset för att de tror det skulle 
kunna utgöra ett hot mot mera normal känslomässig utveckling. Det finns en stor risk 
för mobbning, vilket utgör vikten av huruvida kommunikationen mellan läraren, 
psykologen och klasskamraterna fungerar då det gäller individens 
funktionsnedsättning. Något som kan vara av värde för barn med AS i sådana 
situationer och även i allmänhet kan vara stödjande individualsamtal. Något annat 
som kan utveckla och hjälpa barnet kan vara social träning i grupp, gärna med 
regelbundna träffar med personer med liknande problem. Författaren menar vidare 
att många personer med AS behöver stöd i form av individualsamtal samt både social 
och praktisk hjälp genom många år. Det kan handla om att depressiva tankar som 
kan leda till självmordsbenägenhet kan förhindras så länge individen med AS ifråga 
känner att hon kan klara av vardagen med hjälp och stöd från andra. Ofta ser det 
olika ut från fall till fall, menar Gillberg (a.a).  

Abrahamsson (2010) menar att elever med AS kräver ordning och tydliga tecken. 
När det skrivs lappar med instruktion eller liknande är det viktigt att man är tydlig. 
Det är överlag viktigt att vara tydlig, både muntligt och skriftligt, menar författaren. 
Hon konstaterar också att hela livet är fullt av förändringar, vilka personer med AS 
kan behöva få hjälp med att förstå och bearbeta. Så ser även skolan ut och 
pedagogerna ska kunna erbjuda den hjälpen (a.a). 

 

2.6.3.1 Vikten av en lugn miljö 
Abrahamsson (2010) menar att pedagogerna behöver tänka på i vilken miljö eleven 
ska utvecklas och vilka verktyg eleven kan ha nytta av i denna utveckling. Det 
handlar inte om att ta in resurser utan att veta vad de är till för. Resursena ska sättas 
in på rätt sätt och anpassas till de lokala förhållandena och elevernas behov samt till 
vad omgivningen kräver. På individnivå kan det vara till hjälp att veta så mycket som 
möjligt om vad barnet upplever som störmoment och hinder i omgivningen. 
Pedagoger bör akta sig för att låsa sig fast vid en bild av hur hon tycker att 
klassrummet ”ska” vara. Författaren poängterar att det är bra att bygga upp en 
närande miljö istället för en tärande, då det i sådana fall skulle riskera både 
engagemang och brist på energi. Hennes egen uppfattning är att klassrummet helst 
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bör vara präglad av så lite distraktioner som möjligt samt inte vara anpassade för 
stora grupper. Tillgång till parker och grönområden är också en viktig del, enligt 
författare. Kan man kombinera pedagogiken med upplevelser ute i det gröna, kan det 
ge upphov till många lugnande känslor. Det handlar även om att etablera en 
tillåtande miljö, psykosocialt sett. Det går inte att döma ut en person på grund av 
annorlunda beteenden. Det går heller inte att skuldbelägga elever för att de anses 
vara asociala (a.a). 
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3  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till elever med 
funktionsnedsättningarna ADHD och Aspergers syndrom med tanke på en skola för 
alla, utifrån följande frågeställningar: 

 

• Hur ser pedagoger på begreppen inkludering respektive exkludering? Samt 
hur definierar de begreppen? 

• Hur inkluderas respektive exkluderas elever med ADHD och AS?  

• Vilka faktorer påverkar pedagogernas möjligheter att inkludera eleverna? 

• Hur påverkas undervisningssituationen enligt pedagogerna avseende elever 
med ADHD och AS? 
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4 METODER 
 

4.1 Val av metoder 
Följande uppsats bygger på en kvalitativ studie utifrån öppna enkätfrågor. 
Enkätundersökningar med öppna frågor skickades ut till två skolor, med pedagoger 
för årskurs 6-9 som målgrupp. Antalet pedagoger handlade om ett fyrtiotal. 
Enkätundersökningen kompletterades även med tre intervjuer, där samma frågor 
användes som i den öppna enkäten. 

4.1.1 Enkät och analysförfarande 
Vi valde att använda oss av en öppen enkätundersökning för att 
undersökningsgruppen riktade sig mot ett stort antal respondenter, vilka i detta fall 
fanns på två olika platser. Alla pedagoger med en utbildning bör känna till de 
begrepp vi använder i frågorna. Vi hade en förhoppning om att pedagogerna skulle 
ge så ärliga svar som möjligt eftersom frågorna var öppet ställda och att de i detta fall 
hade möjligheten att besvara dem anonymt. Vid denna typ av frågor ansåg vi därför 
att det förelåg vara bra att pedagogerna i fråga i första hand själva fick sitta ned och 
besvara frågorna istället för att få dem ställda till sig. Då vi märkte att det skulle 
kunna bli ett för stort bortfall valde vi att komplettera enkätundersökningen med 
intervjuer. 

En fördel med att använda denna typ av undersökning var för vår del att det är lätt att 
arrangera i och med att den kan skickas direkt och oanmält till gällande respondenter 
(Denscombe 2009). Det krävdes egentligen inga fördiskussioner med respondenten 
eftersom själva tanken var att de själva skulle skriva vad de kände och tyckte. Det 
vore alltså inte bra för undersökningen om de skulle påverkas av varandra eller av 
oss studenter eftersom svaren då hade riskerat att inte bli lika tillförlitliga.  

Vi valde att ställa öppna frågor, där respondenten kunde svara hur de själva ville. Det 
fanns alltså inga färdiga rutor att kryssa, exempelvis från 1-5 eller ja, nej och kanske. 
Vi var ute efter kvalitén i pedagogernas svar. Eftersom det inte fanns några färdiga 
svar i enkäten att välja mellan tvingades de istället att motivera själva. Vi ansåg att 
detta kunde öka tillförlitligheten i deras svar. Det negativa med enkäter med 
förhandsskrivna svar och kryssfrågor försvinner således när man valt denna typ av 
enkätundersökning.  

4.1.2 Intervju och analysförfarande 
Då utslaget av enkätundersökningen inte blev tillräckligt ringde vi till de båda 
skolorna för att se om någon av pedagogerna kunde medverka i en intervju. Det var 
två pedagoger från skola 1 och en pedagog från skola 2 som var villiga att medverka.  

Intervjuerna som vi gjorde var kvalitativa och strukturerade, då vi utgick från samma 
frågor som i enkäten (Johansson och Svedner 2006).  

Intervjuerna var från början inte planerade. Vi valde att använda oss av dessa på 
grund av det för stora bortfallet av enkätundersökningen. De frågor vi använde oss av 
under intervjuerna är samma frågor som användes i enkäten. Enkätfrågorna var öppet 



 19

ställda och passade därför även att använda som intervjufrågor. Vi höll oss endast till 
de frågor som stod på papperet, vilket också betyder att vi endast använde de svar 
pedagogerna uttryckte på respektive fråga. Allt som sades då inspelningstekniken var 
avstängd användes inte.  

4.2 Urval 
Nedan presenteras det urval vår undersökningsmetod utgick ifrån. 

4.2.1 Skolor 
De två skolor vi valde att använda oss av är skolor vi själva har haft vår 
verksamhetsförlagda utbildning i. Vi ansåg det kunna vara lättare för oss att få svar 
från människor som kände till oss och våra namn. De båda grundskolorna i Blekinge 
kommun och Kalmar kommun har årskurser mellan sex och nio, precis som vår 
undersökningsgrupp riktar sig mot.  

4.2.2 Pedagoger 
Varför vi valde pedagoger som är verksamma för grundskolans senare år är för att vi 
båda har utbildning för de senare åren. Vi valde att inrikta oss på pedagoger som vi 
känner till samt att de också känner till oss. Vi hade en förhoppning om att det skulle 
ge oss fler och bättre svar. 

4.3 Hermeneutik  
Ödman (2007) beskriver att hermeneutik som analysredskap handlar om att förstå en 
forskningsansats genom att tolka den. Inom hermeneutik söks inga generella 
sanningar som kan förstås i termer av orsak, här söks istället produktiva och 
skapande sätt att förstå händelser och fakta. När undersökningar kring 
forskningsfrågor i stil med: Vad betyder denna händelse/företeelsen för denna grupp 
av människor? - är hermeneutik en lämplig forskningsansats. Vidare menar 
författaren att vi behöver skilja mellan vanliga, vardagliga tolkningar och de 
tolkningar som görs i en vetenskaplig studie eftersom vi människor alltid tolkar det 
som händer i vår tillvaro. Det som kan uppfattas som sanningar kan då vara de 
tolkningar vi gör som gäller i ett bestämt sammanhang, därför är det viktigt att skilja 
på vetenskapliga tolkningar och vardagstolkningar. När den insamlade datan sedan 
ska analyseras handlar det om att bedöma andemeningen i fakta som kan besvara 
frågorna vad, hur och varför. Det är meningen att en meningsfull bild av den 
studerande verkligheten ska ges av en hermeneutisk studie så de tolkningar som 
presenteras ska ha bärkraft i data annars kan det vara svårt att göra anspråk på 
trovärdighet och validitet (a.a). 

4.4 Tillvägagångssätt vid sökning av teoretiskt material 
Vi använde oss av följande databaser: Universitetsbibliotekets hemkatalog, ELIN, 
Eric, LIBRIS, Ebrary via Linnéuniversitetet, Google scholar, Google, 
www.avhandlingar.se. Sökorden vi använde oss av var följande: Asp-Onsjö, 
Karlsudd, Tillsammans, Aspergers, ADHD, specialpedagogik, bemöt*, inklud*, 
exklud*, integrer*, segreger*, asperger syndrome and teaching methods, 
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Vetenskapsrådet, hermeneutik, Gillberg, Rosenqvist, Bengt Persson, FUNKIS-
utredningen, SIA-utrediningen, lgr80, Omsorglagen och Skollagen. 

4.5  Forskningsetik 
I följande underrubriker presenteras fyra olika huvudkrav enligt Vetenskapsrådets 
(2002) forskningsetiska principer. 

4.5.1  Informationskravet 
Ett av kraven Vetenskapsrådet (2002) tar upp är Informationskravet som innebär att 
forskaren måste meddela de berörda deltagarna vilket aktuellt syfte 
forskningsuppgiften vilar på. Forskaren ska även meddela deltagarna vilka villkor 
som gäller för deras medverkande. Det är bland annat enligt kraven viktigt att nämna 
att själva deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst.  Den informationen 
forskaren ska ge gällande deltagare ska innefatta alla de inslag som kan påverka 
deras villighet att medverka (a.a). Innan intervjuerna förklarade vi syftet med 
undersökningen och deras roll i uppsatsen. I enkäten och det mail deltagarna fick 
skickade till sig står det skrivet om vad uppsatsen handlar om, vilket syfte vi har med 
den och varför vi valt just den undersökningsgruppen.  

4.5.2  Samtyckeskravet 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär Samtyckeskravet att alla deltagarna som är 
påverkade av forskningen själva har rätt till att bestämma över sitt medverkande. 
Författaren menar att det är viktigt att inhämta ett samtycke från deltagarna. Är 
personen i fråga under 15 år och undersökningen är av känslig karaktär är det viktigt 
att kontakta och få ett samtycke av föräldrarna. De som medverkar har dessutom rätt 
till att själva bestämma hur länge de vill medverka  i undersökningen. De ska kunna 
avbryta medverkandet utan att bli påverkad av några negativa följder. Deltagarna ska 
heller inte utsättas för påtryckningar under sitt deltagande eller under avbryt av 
deltagande. Det ska enligt Vetenskaprådet (a.a) inte förekomma några 
beroendeförhållande mellan forskaren och undersökningsdeltagarna.  Före 
intervjuerna skickades en förfrågan ut till de deltagare som beslutade sig för att 
medverka. De hade alltså möjligheten att inte delta. 

4.5.3  Konfidentialitetskravet 
Ett annat krav Vetenskapsrådet (a.a) ställer handlar om konfidentialitet som har ett 
nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Alla uppgifter om personer 
ska behandlas konfidentiellt och bevaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. 
Forskaren bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt, vad gäller information 
om personernas etiskt känsliga, enskilda och identifierbara uppgifter. I stora drag ska 
det vara praktiskt taget omöjligt för utomstående att komma åt personliga uppgifter 
om de berörda personerna (a.a). Berörda parter har informerats om att vi inte 
antecknat varken namn, skola eller någon annan identifierbar uppgift om personen.  

4.5.4  Nyttjandekravet 
Uppgifterna om personer och deltagare får inte användas till något annat än 
forskningssyftets ändamål. Uppgifterna får heller inte lånas ut för kommersiellt bruk 
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eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002). Innan vi startade 
intervjun informerades deltagarna om detta.  

4.6 Tillförlitlighetsaspekter  
Kvalitativa enkäter kan vara en mindre bra metod när syftet är att ta reda på synsätt 
eller förhållningssätt. När det handlar om breda frågeområden kan det vara svårt att 
formulera specifika och tillräckligt avgränsande frågor. Eftersom det kan vara svårt 
att skriva fullständigt svar på dessa frågor kan det bli slarvigt gjort och därmed inte 
bli tillräckligt uttömmande svar, menar Johansson & Svedner (2006). Frågan är då 
om metoden och resultatet i slutänden blir fullständigt sanningsenlig, fortsätter 
författarna. När det gäller denna typ av undersökning är det bäst att använda sig av 
intervjuer, då de ger mer uttömmande svar (a.a). Det är dock inte säkert att svaren 
alltid är tillförlitliga. Det går aldrig att veta helt säkert ifall det pedagogen säger är 
sanning, då det i vissa fall kan anses låta bra hellre än att det är sant. 

4.7  Avgränsningar 
Vi har valt att fokusera på huruvida de elever med ADHD och AS som är 
inkluderade i en vanlig grundskola integreras. Frågeställningen passar alltså inte för 
en vidare fördjupning för de elever som går i särskoleklass eller en Aspergerenhet.  
Andra avgränsningar vi anser är rimliga med studiens syfte är att begränsa 
funktionsnedsättningarnas spektrum till endast ADHD och AS. Vi har alltså valt att 
inte lägga någon vikt i att undersöka huruvida elever med andra eller likartade 
funktionsnedsättningar integreras. En tredje avgränsning vi skulle vilja förtydliga är 
att studien i sig inte specifikt syftar till att fråga hur pedagogerna exkluderar eleven 
med gällande funktionsnedsättningar. Det är istället något som vi som författare ska 
tolka som ett led utifrån den beskrivning pedagogerna gjort av begreppen inkludering 
och integrering.  

4.8 Bortfall 
Ungefär 40 pedagoger eller 20 pedagoger från vardera skola fick enkäten skickade 
till sig men det var endast elva av dem som besvarade. Fem stycken pedagoger 
besvarade från skola 1 och sex pedagoger från skola 2. Från matte- och no-lärarna på 
skola 2 fick vi ett samlat mail med en förklaring om varför de inte kunde delta i 
enkätundersökningen. De handlade om 5-6 pedagoger som ansåg att de hade ett för 
pressat schema med bland annat betygsättning som ursäkt.  

Då bortfallet blev för stort valde vi att komplettera med tre intervjuer. Två av 
intervjuerna gjordes med pedagoger från skola 1 medan den andra intervjun gjordes 
med en pedagog från skola 2. 

4.8.1 Analys av bortfall 
Det var jul och stressade tider. Pedagogerna vi har varit i kontakt med var allmänt 
stressade, vilket var en tydlig faktor till en del av bortfallet. Vi fick, som tidigare 
nämnt, mail från flera pedagoger att de inte hade tid att besvara enkäten på grund av 
stress med elevernas betygsättning.  
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Enligt Johansson & Svedner (2006) kan det även finnas risk för enkättrötthet bland 
pedagogerna ute på skolorna, med tanke på alla examensarbeten och andra 
undersökningar som genomförs varje år.  Detta ledde troligtvis också till det låga 
antal enkäter vi fick in.  

Det fanns inga direkta skillnader mellan hur många som svarade på enkäten från 
skola 1 till skola 2. Hade vi haft möjligheten att åka till vardera skola och informera 
om uppsatsen på plats hade vi troligtvis fått in fler svar än fem respektive sex. Istället 
kom enkäten oanmäld, vilket kan ha bidragit en del till det föga intresset bland 
pedagogerna. 

4.9 Metodkritik 
Enkätsvaren vi fick skickade till oss hade inga rutor där man kunde kryssa i varken 
kön eller ålder, vilket vi inte ansåg som något nödvändigt eftersom det inte ingick i 
frågeformuleringen. Vi hade således inte fokuserat på något genusperspektiv men i 
efterhand skulle det kunna vara mycket intressant att se om det skiljer sig något om 
vad män och kvinnor samt vad unga och gamla anser. Det framgår överlag inte heller 
vilka ämnen alla pedagogerna undervisar i, vilket också skulle kunna vara intressant 
att se likheter och skillnader i, ifall bildläraren exempelvis hade en mer positiv syn 
än matteläraren.  

Något som för övrigt skulle kunna ha gjort enkätundersökningen mer framgångsrik 
vore, som tidigare nämnt, ifall vi hade åkt till skolorna för att på plats informera 
pedagogerna om uppsatsen och dess syfte. Det skulle exempelvis ha passat ifall man 
bokade en tid då man visste att alla pedagoger hade konferens, vilket förmodligen 
också kunde ha underlättat för pedagogerna själva att undvara lite tid för att besvara 
enkäten.  

4.10 Alternativa metoder 
Observationer som metod ansåg vi inte som en lämplig metod för undersökningen 
och dess syfte. Det skulle handla om en lång tid av observationer för att få betydande 
information kring just vårt undersökningsområde.  

Endast intervjuer hade kunnat vara en passande metod för denna undersökning. 
Därför blev det således naturligt att vi använde oss av några kompletterande 
intervjuer som kunde styrka gällande enkätsvar eftersom mängden enkätsvar fick ett 
för stort bortfall.  

Att ställa enkätfrågorna via telefon är också ett alternativ. Varför detta alternativ inte 
passade för vår underökning hade flera orsaker. En orsak var bland annat att vi inte 
hade den resursen att spela in telefonsamtalen. 
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5      RESULTAT 
I följande kapitel kommer vårt resultat presenteras i kategorier utifrån vår 
frågeställning, vilken består av frågorna: Pedagogers syn och definiering av 
inkludering respektive exkludering, hur elever med ADHD och AS inkluderas 
respektive exkluderas, faktorer som påverkar pedagogernas möjligheter att inkludera 
eleverna samt på vilket sätt pedagogerna anser att elever med ADHD och AS 
påverkar undervisningssituationen. I dessa kategorier har vi hittat underkategorier, 
vilka presenteras under varje nytt kapitel. Informationen är endast hämtad från 
pedagoger som är verksamma i grundskolans senare år. 

 

5.1 Pedagogers definitioner av inkludering respektive exkludering       
Fyra av pedagogerna förklarar begreppet inkludering i korthet med de exakta orden 
en skola för alla medan en annan pedagog med musik som ämne beskriver 
inkludering enligt följande: 

 
 Eleverna arbetar med spel tillsammans med övriga klassen. 

 

Enligt en annan pedagog innebär inkludering att elever med funktionsnedsättningar 
går sin skoltid i sin klass och deltar i klassens övriga aktiviteter. En tredje pedagog 
beskriver begreppet inkludering enligt följande: 

 
 Alla får samma tillgång till undervisningen i EN grupp. 

 

En fjärde pedagog beskriver inkludering genom att jämföra det med integrering. Är 
individen integrerad är eleven endast fysiskt en del av klassen men är hon inkluderad 
beskriver han enligt följande:  

 
Då innefattas hon av allt som klassen gör och man är en del av  

klassen både lektionsmässigt och i andra sammanhang. 

 

Han fortsätter att man kan vara integrerad men inte inkluderad. Pedagogen var fast 
bestämd om de båda begreppens betydelse. Han har dock troligtvis blandat ihop 
inkludering med integrering och tvärtom. Samma sak gäller denna pedagog, som i 
sin tolkning av begreppet beskriver: 

 
 Inkludering är att bli efterfrågad när man är borta. Man ska vara saknad. 

 Att bara finnas i gruppen är ej inkludering. Vara självklar i gruppen –  

tillhöra.  

 

En annan pedagog vänder istället på sin beskrivning:  
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Att vara inkluderad behöver inte alltid ske på ett positivt sätt.  

Man kan vara inkluderad men inte bli uppmärksammad som man  

borde.../---/. Inkludering är inte samma sak som integrering.  

 

En pedagog poängterar det sociala sammanhanget i begreppet inkludering. Han 
menar att:  

 
/---/ eleven med funktionsnedsättning ska vara tillsammans med övriga  

elever i klassen. De ska alltså inte exkluderas.  

 

En annan pedagog beskriver att begreppet inkludering betyder att skolan är till för 
alla elever och att det är en plats i samhället där alla typer av barn träffas oavsett 
funktionshinder och social bakgrund. Här läggs grunden för att barnen senare i livet 
ska få förståelse för alla typer av människor, menar pedagogen.  

 

En pedagog som tillfrågades hur han skulle definiera begreppet inkludering beskrev 
enligt följande: 

 
 Att vara inkluderad är tvärt emot att vara exkluderad. När man är  

exkluderad har verksamheten bestämt att du som elev inte platsar innanför  

skolans väggar, på grund av diverse saker. Det kan handla om  

grava funktionsnedsättningar, beteendemönster, kriminalitet och så vidare.  

 

 

En annan pedagog uttrycker följande om exkludering: 

 
Om skolan inte är till för alla och vissa elever inte ska få tillhöra skolan  

eller inte få en anpassad undervisning efter sina behov är detta inte inkludering  

utan det motsatta – exkludering. 
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5.2 Hur pedagogerna inkluderar respektive exkluderar elever med 
ADHD och AS 
I underrubrikerna nedan beskrivs hur pedagogerna tycks inkludera respektive 
exkludera de elever de haft med funktionsnedsättningarna ADHD och AS. 

5.2.1 Inkludering ADHD- och AS-elever 
En pedagog menar att man får anpassa undervisningen så gott det går, då 
funktionsnedsättningarna hos ADHD-elever kan se olika ut och vara olika 
omfattande.  

En pedagog poängterar att det är viktigt att försöka individanpassa undervisningen 
för att inkluderingen av ADHD-elever ska gå så bra som möjligt, till exempel genom 
olika redovisningssätt och olika typer av uppgifter. I likhet med föregående 
poängterar en annan pedagog att inkludering av elever med ADHD och AS ska ske 
på elevens villkor. Det är utifrån elevens behov man bör arbeta.  

En annan pedagog har själv erfarenhet av att elever med AS brukar fungera bra med 
klassen. Om klassrumsmiljön blir bekant och som en rutin för eleven brukar det 
fungera bra att inkludera i klassrumssammanhang. Det är dock svårt att integrera 
dessa elever på alla plan, då de har bristande förmågor socialt sett, menar pedagogen.  

5.2.2  Exkludering av ADHD- och AS-elever  
När ADHD-eleverna går till specialpedagogen blir de exkluderade från klassen. Det 
behöver inte vara negativt, då denna åtgärd görs för både deras egna skull och för 
den övriga klassens. När det gäller dessa elever kan det även vara skönt för dem 
själva, då de kan behöva byta miljö och få uppmärksamheten riktade till sig på ett 
annat sätt, istället för att ”stjäla” den från klassen, menar pedagogen.  

I och med att Aspergers syndrom ofta ter sig annorlunda socialt sett behöver det inte 
alltid handla om att inkludera dessa elever i alla sammanhang, förklarar en pedagog. 
Han berättar om ett fall, då en elev med AS hade kompletterande hemundervisning. 
Då handlar det inte längre om att inkludera, menar han. Vid ett senare tillfälle 
förklarar även pedagogen att han är en förespråkare av inkludering och emot 
exkludering, vilket i sig är något motstridigt till hans tidigare påstående. 

5.3 Faktorer som möjliggör inkludering 
Överlag nämnde flera av pedagogerna att resurser, tid och material är en 
förutsättning för att elever med funktionsnedsättningar ska bli inkluderade i 
undervisningen.  

I följande underrubriker presenteras ytterligare faktorer som pedagogerna anser 
möjliggör elevernas inkludering. 

5.3.1  Funktionsnedsättningens omfattning 
En pedagog anser att det är funktionsnedsättningens omfattning som styr huruvida 
eleven kan bli inkluderad eller inte. Pedagogen menar att det handlar om att bedöma 
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från fall till fall, hur man som pedagog ska jobba med det och med vilka resurser 
man ska ta till. 

En annan pedagog klargör att vilken grad och hur pass omfattande 
funktionsnedsättningen är, är något som spelar roll för huruvida eleven kan 
inkluderas och bli innefattad i en skola för alla. En pedagog ytterligare poängterar 
också att elevens diagnos och omfattning av funktionsnedsättning kan styra hennes 
undervisning och dess utveckling. Pedagogen förklarar: 

 
 Hur mycket den styr elevens förmåga till samarbete. Musikaliskt brukar  

det ej vara några problem, snarare tvärtom.  

 

Pedagogen syftar i klartext på hur mycket funktionsnedsättningens omfattning styr 
elevens förmåga till samarbete under musiklektionerna.    

5.3.2 Vuxenstödets betydelse 
Något som en pedagog starkt poängterade var hur det ser ut i vuxenvärlden, särskilt 
från föräldrarnas håll. Om de är ett starkt stöd för barnet påverkar det också 
situationen i skolan. Det är oerhört viktigt att föräldrarna har ett öppet 
förhållningssätt och vågar föra en rak dialog med de pedagoger som ansvarar för 
elevens undervisning, menar pedagogen.  

En pedagog anser att det är viktigt på vilket sätt pedagogen förhåller sig till sina 
elever, vilken pedagogisk grundsyn han eller hon har. Han anser att alla pedagoger 
ska försöka utgå från möjligheterna och planera utifrån gällande förutsättningar och 
därifrån göra så gott man kan:  

 
Egentligen spelar det ingen roll vilken funktionsnedsättning eleverna  

har för jag vill behandla samtliga elever lika och ge dom de bästa  

förutsättningarna för ett bra lärande.  

 
Pedagogen fortsätter att förklara att vi alla är olika, vi skiljer oss från pedagog till 
pedagog och från elev till elev. Därför är elever med funktionsnedsättningarna 
ADHD och AS en naturlig del i klassrummet.  

Tre av elva pedagoger beskriver av liknande slag att alla elever ska bemötas på 
samma sätt. Någon poängterar också att bemötandet kan variera en aning, då en elev 
med en funktionsnedsättning kräver mer arbete och planering kring sig.   

En ytterligare pedagog menar att det emellertid kan vara svårt att veta hur man som 
pedagog ska bemöta de elever som borde ha en diagnos men som inte fått någon eller 
som väntar på den. Vidare poängterar han att man på ett mer tydligt sätt kan bemöta 
eleven på ett mer professionellt sätt ifall diagnosen är fastlagd. Pedagogen menar 
också att det då är lättare att få etablerat stöd i form av specialpedagogik eller andra 
instanser. 



 27

En annan beskriver att det är av stor vikt att kunna erbjuda stöd med speciallärare 
men då bara i kortare perioder. Det finns mer att vinna då eleven i ifråga kan 
identifiera sig med den övriga klassen, menar pedagogen. 

En pedagog med musik som ämne har positiv erfarenhet av personer med ADHD 
och AS, då musik ofta är en källa för ett kreativt utövande.  

Medan vissa pedagoger verkar mer försiktiga i sina uttal om elever med 
funktionsnedsättningar kan det finnas andra som inte, till synes, har något problem 
med att säga vad de anser: 

 
 ADHD-elever kan störa en hel del. En del är väldigt utåtagerande 

och det kan bli ett störmoment i sig.  

 
Det är svårt att hinna med alla elever i en klass, då en del av dem kan vara relativt 
krävande. Det hade varit lättare ifall det funnits fler pedagoger i klassrummet, 
konstaterar två av pedagogerna. 

En annan pedagog har åsikten att ADHD-elever i en del fall kan störa 
undervisningen och de övriga eleverna så pass mycket att det krasst sett inte kan bli 
en skola för alla. Pedagogen menar vidare att man som pedagog då måste välja 
mellan att få ordning på den stökiga eleven eller att hjälpa de övriga som behöver 
hjälp i klassrummet, vilket kan vara ett dilemma och ett problem i sig, menar 
pedagogen.  

Följande pedagoger som nämnt de personliga assistenterna har uttryckt sin 
yrkesmässiga saknad för dem, vilket de ser som ett hinder i 
undervisningssammanhang och inom skolan över huvud taget. De har också uttryckt 
att då de fortfarande var anställda inom skolan var de ofta lösningen på många 
problem. 

En pedagog poängterar att det fanns större möjligheter att inkludera elever med 
funktionsnedsättningar när de personliga assistenterna fortfarande var anställda på 
skolorna. Då hade man möjligheten att bryta någon minut, stänga en extra dörr och 
gå en runda för att det skulle bli lugnt igen, menar pedagogen. I samband med detta 
uttryckte pedagogen följande: 

 
Nu har de ju tagit bort de personliga assistenterna, de är rationaliserade  

bort av kommunen, vilket jag tycker är för jävligt. /---/ Större möjligheter  

var det ju när det fanns personliga assistenter. Då kunde man lyfta ut eleven och  

bara gå en runda om det behövdes. Man skulle ersätta med pedagogiska  

assistenter men det var rent skitsnack, det finns inga. Det är en ren besparing. 

 

En lösning en pedagog poängterar är att skolan bör ge pedagogerna fler möjligheter 
att hjälpa eleverna att utveckla sina svaga sidor. I samband med detta tar pedagogen 
även upp att det därför finns ett behov av fler vuxna i skolan. Likaså tar en annan 
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pedagog upp betydelsen av att det ska finnas tillräckligt med specialpedagoger och 
pedagogiska assistenter, vilka de sistnämnda över huvud taget ännu inte verkar 
finnas, menar pedagogen. 

Något som utgör grunden för hur hela skolsituationen ska se ut är hur man har 
lyckats etablera relationerna, menar en pedagog. Ju bättre relationerna är desto bättre 
förståelse har man för gällande individ, fortsätter han. 

5.3.3 Kommunikationens betydelse 
En av pedagogerna poängterar vilken betydelse kommunikationen mellan föräldrarna 
och pedagogerna har. Har båda parterna ett öppet förhållningssätt och är positiva till 
en ständig kommunikation, kan det utgöra grunden för elevens utveckling och 
lärande i skolan, menar pedagogen.  

En annan pedagog menar att kontakten mellan föräldrar och pedagoger ofta är 
relativt tät när det handlar om dessa funktionsnedsättningar. Något han anser är 
viktigt är det arbete de gör tillsammans, exempelvis formulera en målsättning och en 
individuell studieplan utifrån elevens förutsättningar. I och med att föräldrarna är de 
som känner barnet bäst är det ofta en viktig förutsättning att de är involverade i 
arbetet, menar han.  

5.3.4 Klasskamraters betydelse 
Ett hinder för inkludering kan vara ifall övriga i klassen inte skulle acceptera eleven 
med en funktionsnedsättning, menar en pedagog. Elever kan vara elaka och frysa ut 
andra även om de flesta elever oftast brukar ha relativt hög tolerans, menar 
pedagogen. Andra hinder pedagogen nämner är grupparbeten och 
diskussionsövningar, då vissa elever med funktionsnedsättningar inte klarar av att 
koncentrera sig eller anpassa sig till gruppen, vilket således leder till en exkluderande 
situation.  

En pedagog vi intervjuade anser att man inte kan begära så mycket av elever som går 
på högstadiet. Vissa förstår vilken typ av funktionsnedsättning det kan handla om 
och hur den kan te sig medan andra inte gör det. Pedagogen menar att det inte ens är 
säkert att vi som vuxna alltid skulle klara det så himla bra. Något som pedagogen 
ville tala vidare om handlade om att det kan finnas elever med 
funktionsnedsättningar som kräver mycket uppmärksamhet och tid. För att det ska 
fungera att bemöta dessa så mycket som de efterfrågar krävs det att övriga elever i 
klassen har en väldigt tolerant syn och går med på att pedagogerna särbehandlar 
eleven med gällande funktionsnedsättning. Det går även att försöka få eleven med 
funktionsnedsättningen att anpassa sig efter klassen, vilket kan vara svårt, speciellt 
med AS som inte har samma förståelse för det sociala samspelet, menar pedagogen.  

En pedagog beskriver att det kan uppstå problem om en elev med hög status fungerar 
som ett störande moment eller liknande. Pedagogen menar vidare att om eleven med 
gällande funktionshinder exempelvis är utåtagerande samtidigt som hon har en hög 
status i klassen, kan detta bli som ett accepterat beteende eller en generell attityd, 
vilket därmed kan påverka undervisningssituationen.  
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En annan pedagog beskriver att hon inte har den kunskapen som krävs för att kunna 
undervisa elever med liknande funktionsnedsättningar. Hon uttrycker krasst: 

 /---/ blir ju bara ett stort merarbete för den aktuella läraren. 

En pedagog vi intervjuade poängterade att klassens sammansättning har en oerhört 
viktig betydelse för hur pass långt man kommer med inkluderandet av individen med 
gällande funktionsnedsättning. Pedagogen menar att det kan ha att göra med antalet 
elever, vilka personligheter de har, hur mycket hjälp de kräver, och vilket 
förhållningssätt de har gentemot ADHD- eller AS-eleven. 

5.3.5 Miljöns betydelse 

En lösning en av pedagogerna tar upp för att elever med funktionsnedsättningar ska 
kunna bli inkluderade i klassrumssammanhang är att de kan få en lugn hörna som de 
kan sitta och jobba i, samtidigt som man arbetar för att det ska inte bli något 
utpekande för dem. 

En annan pedagog tar upp några konkreta tips för att inkludera elever med ADHD 
och AS så att det ska fungera i undervisningen, i detta fall musikundervisningen: 

 
 Gärna att de får sitta med hörlurar till instrument och arbeta utan  

störande moment. Om eleverna är utåtagerande kan man låta han/ 

henne få en central roll i undervisningssituationen.  

 

Ytterligare en pedagog nämner några konkreta lösningar för hur elever med gällande 
funktionsnedsättningar kan inkluderas på ett bra sätt: 

 
 Det kan vara allt från hörselkåpor, färgade scheman, individuella  

 scheman, täta vuxenkontakter, elevassistenter, information till 

personer runt, ligga före eleverna och försöka se hindrena innan 

hindrena ställer till det/---/. 

 

En pedagog lägger en stor vikt på att miljön kan vara ett hinder för elever med 
funktionsnedsättningar. Hon menar med andra ord att arbetsmiljön bör anpassas för 
elevernas olika inlärningsförmågor. Pedagogen avslutar sin diskussion med följande 
konstaterande:  

 
 Miljön måste tillrättaläggas. Det hänger på miljön.  
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5.3.6 Undervisningens upplägg 

En annan lösning en av pedagogerna tar upp och som även en annan pedagog nämner 
gällande ADHD-elever, är att eleverna behöver andningspauser och inte behöver 
jobba under så långa pass åt gången. Uppgifterna bör vara välstrukturerade, vilket 
annars kan utgöra ett hinder för dem, menar den förstnämnda pedagogen. Båda 
pedagogerna instämmer med varandra vad gäller att dessa elever i ett tidigt skede 
behöver få veta precis vad de ska göra så att situationen i sig inte leder till 
frustration, utbrott eller att de lämnar klassrummet. En annan pedagog menar att 
ADHD-eleverna pedagogiskt sett ofta förstår vad som sägs under lektionerna om 
man anpassar undervisningen så gott det går, till exempel genom att skriva 
dagschemat på tavlan och göra strukturerade uppgifter. 

 

5.3.7 Samverkan mellan miljö och undervisning 

I och med att vissa elever med funktionsnedsättningar emellertid kan ha svårt för 
vissa gruppövningar kan man försöka organisera klassrumsundervisningen så att 
eleven i fråga hamnar i en grupp som är passande, menar en av pedagogerna. Vidare 
fortsätter han att det även brukar fungera att hänvisa denna gruppen till ett eget 
grupprum som i många fall kan skapa en lugnare miljö för dem. Det är också, i vissa 
fall, en fördel att kunna använda sig av alternativa eller speciellt anpassade 
arbetsuppgifter så att eleven med gällande funktionsnedsättning har alternativa 
metoder att jobba utifrån. När det gäller AS är det viktigt att elever med denna 
funktionsnedsättning får mycket social träning och att pedagogerna i fråga försöker 
skapa ett lugnt arbetsklimat så att eleven inte hamnar i otrygga situationer, menar 
pedagogen.  

5.4 Faktorer som påverkar undervisningssituationen 
I följande avsnitt beskrivs hur pedagogerna, utifrån enkäterna och intervjuerna, anser 
att undervisningssituationen påverkas utifrån elever med ADHD och AS. 

 
Den bästa undervisningssituationen är ju att komma bra förberedd  

både som lärare och elev och sedan veta tydligt vad som kommer  

att hända. 

(pedagog) 

 

5.4.1 Elever med diagnosen ADHD 
En del ADHD-elever kan vara överaktiva, springa runt i klassrummet och vara 
allmänt impulsstyrda, menar en pedagog. Detta kan påverka klassrumsklimatet 
mycket och, för vissa, vara oerhört störande. Jämför man som pedagog en elev med 
funktionsnedsättningen ADHD med en elev som har AS kan ADHD-eleverna 
påverka klassrumsklimatet något annorlunda, då de styrs av helt andra impulser. 
Positivt är att de har en god energi och kreativitet medan det negativa kan handla om 
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sidor hos personen som stör de andra eleverna koncentrationsmässigt. Pedagogen 
skriver följande: 

 ADHD-eleverna kan påverka något mer än Asperger-eleverna just för  

att de oftast har en annan energi och aktivitet. De brukar faktiskt ofta 

 störa eleverna i en annan utsträckning. 

Två av pedagogerna förklarar att de många gånger har känt irritation över elever med 
ADHD, då deras utåtagerande beteende kan ha påverkat hela 
undervisningssituationen. Samtidigt förklarar båda pedagogerna samt två andra 
pedagoger att det är lika vanligt att känna irritation över elever som inte har någon 
funktionsnedsättning då de kan bete sig i stort sett likadant.  

 

5.4.2 Elever med diagnosen Aspergers syndrom 
En pedagog talar om att elever med AS för övrigt brukar fungera mycket bra i 
klassrummet men att det i ett specifikt fall var en elev som krävde mycket av hennes 
tid. Denna elev fick frustrationsutbrott om pedagogen inte hjälpte honom direkt när 
han behövde hjälp. Detta påverkade givetvis hela klassen, menar pedagogen. En 
annan pedagog förtydligar att hon fick anpassa hela klassen efter hur eleven med AS 
fungerade. Hon menar att det även blev fördelaktigt för de övriga eleverna i och med 
denna anpassning. Materialet blev enligt henne mer strukturerat och beskrivningarna 
överlag tydligare.  

En annan pedagog anser att AS-eleverna kan berika undervisningen, då de ofta 
brukar vilja jobba väldigt intensivt utifrån sina intressen: 

 Man kan vända lite på frågan och  säga att de också berikar  

undervisningen och ofta har dom ju ett härligt förhållningssätt  

och jobbar väldigt intensivt /---/ och har ett eget fokus. 

 

De fokuserar ofta mycket bra då de väl är införstådda med vad som ska göras. Det är 
för övrigt även bra att de övriga eleverna i klassen kan få förståelse för att alla 
individer är olika och inte har samma färdigheter och intressen, menar pedagogen. 
Om en elev med AS vid något tillfälle känner frustration kan detta påverka både gott 
och ont. Pedagogen poängterar vidare att han tycker det är utvecklande och 
stimulerande att som lärare få jobba med elever som har funktionsnedsättningen AS. 
I likhet med föregående pedagog tillägger en annan att de övriga eleverna i klassen 
kan lära sig av eleven med AS, att de kan fungera olika men ändå är likvärdiga som 
människor.  

Elever med AS uppnår ofta mycket goda studieresultat, då de mestadels är väldigt 
studiemotiverade. Det svåra är att man som pedagog måste upprepa mycket och hela 
tiden försöka jobba med saker utan att ge upp, förklarar pedagogen. Ett konkret 
exempel pedagogen tar upp är att försöka få dessa elever att tro att det är de som 
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bestämmer, då de tror att det är på deras villkor, vilket gör att de känner trygghet och 
har kontroll över situationen.  

Enligt en annan pedagog kan det i olika undervisningssammanhang vara svårt att 
bemöta elever med en funktionsnedsättning som AS. Det kan vara bra att ta hjälp av 
speciallärare och specialpedagoger när dilemma uppstår, som då resurserna både 
måste läggas på eleven med funktionsnedsättning och eleverna i den övriga klassen. 
Det kan emellertid bli en ojämn fördelning, vilket kan vara svårt att hantera, menar 
pedagogen.  

Enligt en pedagogs svar i enkäten berikar AS-eleverna klassrumsklimatet, då de med 
sin speciella syn på världen och sitt engagemang för vissa enskilda områden ofta 
skapar entusiasm hos övriga elever som då påverkas av situationen.  

5.5 Sammanfattande resultat 
De olika pedagogerna som intervjuades hade en likartad uppfattning om vad 
inkludering innebar, då de var överens om att alla skulle inkluderas i en skola för 
alla. Detta skulle ske genom att man individanpassade undervisningen så mycket 
som var möjligt efter elevernas förutsättningar och behov. Att exkludera elever från 
undervisningen behöver inte vara negativt, då det är viktigare att eleven med ADHD 
eller AS drar fördelar av det situationen ger. Det kan exempelvis vara bra för 
inlärningen och koncentrationsförmågan att få möjligheten att gå ifrån sin klass en 
stund, antingen för en paus eller för att gå till en specialpedagog om det av olika 
anledningar skulle krävas. Det handlar överlag om att skapa bättre möjligheter och 
förutsättningar för eleven i fråga. Det som spelar roll för hur gällande elever ska 
inkluderas i undervisningen är material, tid, resurser och hur elevens 
funktionsnedsättning i förhållande med andra ter sig. Inkluderingen i klassen beror 
också på hur klassen är sammansatt och vilka elever som går i den samt hur toleranta 
och förstående dessa elever är gentemot de elever som har ADHD och AS. Det är 
viktigt att elever med ADHD och AS får det vuxenstöd de behöver. Föräldrar är då 
en viktig del i samarbetet med skolan. Det är många pedagoger som uttrycker att 
avsaknaden av assistenter är ett stort problem och att deras arbete hade underlättats 
om det funnits fler pedagogiska assistenter i klassrummet. Miljön är av stor betydelse 
då det kommer till undervisningen gällande elever med funktionsnedsättningar, då 
undervisningen emellertid behövs anpassas samtidigt som det inte ska bli alltför 
utpekande för eleven i fråga. När det kommer till att förbereda lektioner då 
pedagogen har elever med en funktionsnedsättning i klassen, kan det vara bra att man 
som pedagog förbereder sig så mycket som möjligt. Välplanerade och tydliga 
lektioner är det inte bara elever med funktionsnedsättningar som drar nytta av utan 
alla elever i klassen.  
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6 DISKUSSION 

I följande asvnitt diskuteras och analyseras det resultat studien gav utifrån de 
tolkningar vi har gjort.  

 

6.1  Angående pedagogers syn och definiering  

Några av pedagogerna beskriver att alla elever, oavsett behov och 
funktionsnedsättningar ska behandlas på samma sätt. Andra pedagoger uttrycker 
istället att varje individ har olika behov och behöver därmed förhållas till på olika 
sätt. Pedagogerna beskriver att alla elever ska behandlas på samma sätt oavsett 
förutsättningar men tolkas det utifrån ett hermeneutiskt perspektiv menar de 
säkerligen att de ska behandlas på ett likvärdigt sätt i och med att tanken med ett 
likvärdigt förhållningssätt handlar om att alla individer har olika behov. Det går själv 
att föreställa sig att det skulle vara orättvist och till och med fel att behandla alla 
elever likadant. För att olika behov ska bli bemötta behöver pedagoger och annan 
personal förhålla sig på olika sätt, beroende på individens förutsättningar. Skulle 
pedagogerna bemöta alla på exakt samma sätt hade förhållningssättet istället varit 
särskiljande och orättvist. Har en elev särskilda behov behöver kanske pedagogen i 
vissa fall förhålla sig på ett mer passande sätt till denne, så länge det fungerar med 
klassen i övrigt.  

 

6.1.1 Inkludering  

Då pedagogerna blev tillfrågade hur de skulle definiera begreppet inkludering var det 
många som hänvisade till en skola för alla, då de, precis som Paulsson med flera 
(2010) menar att alla elever ska vara delaktiga i skolans verksamhet. Några av 
pedagogerna poängterar även att vissa elever med särskilda behov behöver mer för 
att få lika mycket, vilket även nämndes i bakgrunden (Paulsson a.a). Utifrån egna 
erfarenheter och vad vi har märkt används ofta begreppen inkludering och 
integrering då det talas om en skola för alla. Ibland kunde vi ana att ett par av 
pedagogerna gärna undvek att förklara begreppets betydelse genom att ta ett säkert 
kort med hjälp av en kort förklaring. 

Något överhängande vi kan se då pedagogerna förklarar vad begreppet inkludering 
innebär för dem, är att pedagogerna från en skola hade förväxlat inkludering med 
integrering, vilket märks i både enkäten och intervjun. I diskussionen fortsätter en av 
pedagogerna diskutera huruvida eleverna kan vara integrerade men inte inkluderade. 
Vi tolkar förstås att han menar tvärtom, inkluderade men inte integrerade. Vidare 
nämner pedagogen att elever som är med på aktiviteter och får vara med resten av 
klassen trots särskilda behov är inkluderade. För att jämföra med Karlsudds (2002) 
undersökning, menar denna författare att det i skolverksamheten är vanligt att ha 
uppfattningen om att eleverna är integrerade bara för att de befinner sig under samma 
tak. Så behöver enligt författaren inte vara fallet, då det istället kallas för 
takintegrering och kan ställas som konfrontation av vad begreppet en skola för alla 
egentligen betyder. 
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Pedagogen som berättar om eleven med funktionsnedsättningen AS som fick en del 
av sin undervisning hemma, uttrycker i ett annat sammanhang att han var för 
inkludering men emot exkludering. Innan dess hade han även sagt att 
hemundervisningen för denna elev var en bra metod eftersom pedagogerna hade 
beslutat det utifrån elevens behov. När han poängterar att han är emot exkludering 
tänker pedagogen förmodligen inte på att fallet om hemundervisning är en typ av 
exkludering men kanske en positiv sådan. Han nämner således aldrig att han är för 
den typen av exkludering som kan påverka eleven positivt.  

För att vidare utgå från exemplet med den exkluderande situationen angående eleven 
med hemundervisning kan det vara på sin plats att belysa att exkluderande situationer 
i vissa fall kan vara positivt för eleven i fråga. För vissa elever med särskilda behov 
kanske de skulle kunna känna sig som tacksamma offer för mobbning ifall de skulle 
tvingas vara med på aktiviteter de kände att de inte klarade av rent neurologiskt. 
Inkludering ska vara något som ska ge positiva följder och inte kunna leda till några 
påtvingande eller kränkande situationer.  

Tendenser vi har kunnat se i undersökningen är att pedagoger med estetiska ämnen, i 
detta fall musik- och bildläraren, för fram mer snäva och precisa exempel på vad 
inkludering innebär. Synen på inkludering skulle möjligen kunna skilja en aning 
mellan pedagogerna, då de till synes enbart tänker utifrån sitt ämne eller åtminstone 
uttrycker sig så. Det är möjligen så att det är lättare att inkludera elever med särskilda 
behov i estetiska och praktiska ämnen, kanske för att det är lättare att anpassa 
undervisningen så att det passar elever med liknande funktionsnedsättningar såsom 
ADHD eller AS. 

6.2  Angående faktorer som möjliggör inkludering 

I vårt undersökningsmaterial och den data vi samlat in syns det tydligt att det finns 
åtskilliga faktorer som påverkar möjliggörandet av gällande elevers inkludering. 
Överlag har pedagogerna nämnt att funktionsnedsättningens omfattning, vilket stöd 
eleven har hemma och i skolan påverkar huruvida elevens möjligheter för 
inkludering och integrering ser ut. Andra faktorer pedagogerna nämner är klassens 
sammansättning, vilka elever som går i den, hur pass toleranta de är och vilken 
attityd de har gentemot varandra och mot eleven med funktionsnedsättningen. Andra 
pedagoger nämner resurser, ekonomi, tid, och miljön som en viktig faktor. Både 
Karlsudd (2002) och Emanuelsson med flera (2001) tar upp resursbaserade, 
ekonomiska, organisatoriska och relationella förhållningssätt som i sig utgör faktorer 
som påverkar inkluderingen av gällande elever. 

En pedagog tar specifikt upp resurser, tid och material som hinder för att kunna 
inkludera elever med funktionsnedsättningar. Pedagogen menar att det emellertid kan 
vara svårt att hinna med alla elever med dess olika egenskaper och beteendemönster. 
Det denna pedagog tar upp kan direkt kopplas till det organisatoriska perspektivet, 
vilket är ett dilemmaperspektiv där skolan å ena sidan ska individanpassa 
undervisningen å andra sidan anpassa sig efter den tid som finns till förfogande 
(Linikko 2009). Detta kan då bli ett problem, när elever kräver olika mycket tid och 
resurser. Det pedagogen tar upp kan även kopplas till den ekonomiska och 
resursbaserade synvinkeln, som Karlsudd (2002) tar upp. Där läggs betoningen på 
just ekonomiska och resursbaserade faktorer. 
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Det vi har sett i vår undersökning är att de flesta pedagoger har ett förhållningssätt 
som allra mest liknar det relationella perspektivet och i andra hand det 
organisatoriska. Då någon av pedagogerna nämnde något som kunde likna det 
kategoriska kunde det i jämförelse med vad de andra hade sagt nästan uppfattas som 
något föråldrande och hårt uttryckt. Emanuelsson med flera (2001) nämner också att 
det kategoriska perspektivet fick stark dominans under efterkrigstiden men att det 
senare har fått konkurrens med det relationella perspektivet, vilket vi anser kan 
stämma överens med vad vår undersökning har visat i och med att det relationella 
perspektivet konkurrerar ut det kategoriska.   

 

6.2.1 Angående funktionsnedsättningens omfattning  
Flera av pedagogerna menar att funktionsnedsättningens omfattning påverkar 
huruvida eleven kan inkluderas eller ej. En pedagog säger att man måste utgå från 
det enskilda fallet för att se vad som kan fungera i just den klassen. Är 
funktionsnedsättningen grav kanske det inte finns samma möjligheter för 
inkludering, menar några av pedagogerna. 

 

6.2.2 Angående vuxenstödets och kommunikationens betydelse 
Flertalet pedagoger är överens om att det stöd eleverna får av vuxna är en viktig 
faktor för deras utveckling och lärande. En pedagog menar att elever med gällande 
funktionsnedsättningar är i oerhört stort behov av stöd hemifrån. Det märks tydligt 
vilket föhållningssätt föräldrarna har och hur engagerade de är i sina barns skolgång 
då man pratar med dem. Ett par av pedagogerna tar också upp hur viktig 
kommunikationen mellan föräldrarna och pedagogerna är. Det är viktigt att 
föräldrarna vill ha en rak och ärlig dialog, fortsätter en av pedagogerna. Gillberg 
(1999) betonar också vikten av en fungerande kommunikation mellan de berörda 
parterna. I och med att risken för mobbning är hög då eleven i andras ögon ter sig 
mer annorlunda än andra tycks göra är det desto viktigare att psykologen, läraren, 
föräldrarna och klasskamraterna har en fungerande kommunikation så att inga 
onödiga missförstånd eller annat som strider mot lagar och regler sker.  

Karlsudd (2002) poängterar att de vuxnas förhållningssätt utgör en viktig del av 
arbetet med barn med särskilda behov. De vuxnas sätt att se på inkludering och 
integrering av dessa barn är något som påverkar dessa elevers utveckling och lärande 
i skolan. Författaren menar att ett viktigt stöd för dessa elever är att de vuxna har en 
positiv inställning till inkludering och integrering. Många av pedagogerna har 
förhållandevis en positiv inställning. En av dem skriver att det inte spelade någon roll 
vilken funktionsnedsättning eleverna har eftersom pedagogen ifråga vill behandla 
samtliga elever lika. En annan är inte fullt lika positiv då hon poängterar att ADHD-
eleverna enligt henne kan störa och därmed kännas som ett störmoment i sig. 

Efter intervjuerna har vi förstått vilken missnöjdhet som råder bland många 
pedagoger i och med att de personliga assistenterna sagts upp av kommunen. Enligt 
en av pedagogerna var assistenterna en oerhört stor resurs. Han uttrycker att han med 
säkerhet talar för alla pedagoger. Saknaden av personliga assistenter verkar ha satt 
sina spår. Många pedagoger ser tillbaka och ser personliga assistenter som själva 
lösningen på många problem. Det ser alltså ut att utgöra ett hinder att de inte längre 
finns inom verksamheten. Eftersom det inte verkar finnas några pedagogiska 
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assistenter heller, vilket skolorna har blivit lovade, verkar missnöjdheten bland 
pedagogerna bli desto värre.  

En pedagog talar om att ADHD-elever kan störa en del och när de är väldigt 
utåtagerande blir de som ett störmoment i sig. Detta påstående kan även kopplas till 
det kategoriska perspektivet (Linikko 2009), då påståendet i sig fokuseras på att 
elevens funktionsnedsättning verkar vara problemet, istället för att exempelvis inrikta 
sig på olika hinder i miljön.  

Ett exempel som kan kopplas till det relationella perspektivet är då pedagogerna 
poängterar samspelet med andra människor, till exempel föräldrakontakt, annat 
vuxenstöd, etablering av relationer, klassens sammansättning – hur klassen fungerar 
och vilken tolerans de har mot eleven med gällande funktionsnedsättning. 

Ur ett hermeneutiskt perspektiv ser vi att vuxenkontakter och föräldrars inställning 
till inkludering är av stor vikt. Kommunikation är viktigt för att det ska bli en 
förståelse mellan alla berörda parter. Har föräldrar en positiv bild av hur deras barn 
ska inkluderas i klassrumsundervisningen är det lättare att få ett fungerande 
samarbete med bra kommunikation. Vuxnas stöd i allmänhet är en viktig faktor för 
inkluderingen och lärandet för elever med ADHD och AS, då de emellertid brukar 
vara ett fungerande stöd under arbetets gång. 

 

6.2.3 Angående klasskamraternas betydelse 
En pedagog beskriver hur viktigt det är att eleven går i en klass där eleverna är 
toleranta och förstående. Det kan emellertid vara en mycket viktig faktor, då elever i 
grundskolans senare år befinner sig i en känslig ålder och är därmed känsliga för hur 
de andra i klassen beter sig och verkar gentemot en. Utifrån vad pedagogerna menar 
verkar det vara av betydelse hur klassen är konstruerad, både utifrån klassens 
individer i sig men också utifrån de olika gruppsammansättningarna i klassen. Dessa 
individer kan förhålla sig med olika attityder gentemot varandra, vilket i vissa fall 
kan påverka eleven med funktionsnedsättningen. Förhoppningsvis har eleverna en 
positiv inverkan på varandra, vilket kan skapa ett mer tolerant och förstående 
förhållningssätt. I den ena pedagogens sätt att uttrycka sig på förstår vi att han anser 
att elever kan ha en stor inverkan på själva arbetet med inkludering och integrering. 
Han beskriver hur elaka elever kan vara samt hur mycket tid pedagogerna får lägga 
på att reda ut det istället för att försöka arbeta med klassens mål för integrering. Även 
Gillberg (1999) nämner klasskamraternas betydelse. Författaren skriver om att risken 
för mobbning är hög, vilket betyder att det är ännu viktigare att eleven med gällande 
funktionsnedsättning får stöd från andra elever i klassen.   

 
6.2.4 Angående miljöns betydelse 
Överlag är det inte många pedagoger som nämner miljön som en faktor till att 
möjliggöra elevens inkludering. Trots det kan vi utifrån vår tolkning se att det är en 
viktig faktor. De pedagoger som väl skriver om miljön som faktor nämner också 
enbart den.    

En pedagog betonar miljöns betydelse genom att poängtera att det är miljön det 
hänger på och den som måste tillrättaläggas.  
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Påståendet ovan kan kopplas till det relationella perspektivet, vilket utgår från att de 
specialpedagogiska åtgärderna riktas både mot omgivningen, eleven, läraren samt 
lärandemiljön (Linikko 2009). Pedagogen som uttrycker sig som i citatet ovan 
förklarar att det nästan helt hänger på miljön, att miljön är den faktor som måste 
utvärderas och anpassas. Utifrån hennes påstående kan det vidare gå att tolka att alla 
elever, oavsett funktionsnedsättningarnas omfattning, har möjligheter till att bli 
inkluderade och integrerade så länge miljön är anpassad för det.  

Några av pedagogerna nämner att elever med vissa funktionsnedsättningar kan 
behöva en lugn miljö, kanske en avskärmad del av klassrummet, hörselkåpor eller 
annat som gör att eleven inte störs av allt annat som händer i klassrummet. Detta gör 
att eleven får möjlighet till att bli inkluderad i och med en anpassad miljö. Sedan går 
det att diskutera hur långt det går att anpassa. Det kan även gå åt ett håll då miljön 
anpassas för mycket och istället blir segregerande. Det är något pedagogerna inte 
nämner något om men som vi anser är viktigt att poängtera.  
 
6.2.5 Angående undervisningens upplägg 
Flera av pedagogerna verkar ense om att tydlighet är en viktig del av undervisningen 
för att alla elever med dess olika förutsättningar ska kunna bli inkluderade och 
integrerade. För att undervisningen ska uppfattas tydlig och strukturerad tolkar vi 
genom pedagogerna att det krävs att eleverna orkar fokusera sig på vad som händer i 
klassrummet. För att de ska orka lyssna och för att de ska kunna förstå gäller det att 
som pedagog vara enkel och koncis i sina förklaringar, försöka vara tydlig med 
schematider, lektionsupplägg och annat som berör elevernas vardag i skolan. Det är 
även viktigt med pauser och att passen inte är för långa åt gången, vilket vi tolkar 
kan vara en förutsättning för elever med gällande funktionsnedsättningar och deras 
förmåga att kunna fokusera och relatera till omgivningen. 

 

6.3  Angående faktorer som påverkar undervisningssituationen 
Enligt vår mening kan vi via pedagogernas svar tolka att det krävs mycket tid och 
arbete för pedagoger som undervisar elever med ADHD och AS. Trots det verkar 
många av pedagogerna känna att en undervisning i en klass med många olikheter och 
behov berikar utvecklingen både för dem själva och andra elever i klassen. En 
pedagog menar att det bästa för situationen i klassrummet är om både läraren och 
eleven kommer väl förberedda till lektionerna. För att kunna göra det anser vi, 
utifrån det pedagogerna sager, att pedagogerna i fråga bör känna sina elever väl. De 
bör ha god kännedom om vad eleverna  med gällande funktionsnedsättningar 
behöver, vilka starka och svaga sidor de har och hur symptomen yttrar sig och 
påverkar individen själv samt andra som befinner sig i hennes omgivning. Det kan 
annars bli svårt att vara förberedd och kunna planera så mycket i förväg. Samspelet 
mellan pedagogerna och eleverna i klassrummet är för övrigt en viktig faktor för hur 
undervisningssituationen påverkas. 

6.3.1 Angående elever med diagnosen ADHD 
I studien som Kantavong och Sivabaedya (2010) ansvarar för kom de fram till att det 
är en stor fördel att inkludera elever med ADHD i undervisningen. Pedagogerna 
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förberedde sig noga och planerade sina lektionsupplägg väl. De var även tydliga när 
de förklarade olika upplägg och moment för eleverna, vilket utgjorde en märbar 
positiv förändring och ökad förståelse kunskapsmässigt hos elever med ADHD. En 
av pedagogerna i undersökningen nämner att uppgifterna behöver vara strukturerade 
i sitt framförande samt att de behöver planera in andningspauser för elever med 
ADHD för att situationen i klassrummet ska fungera så bra som möjligt. En pedagog 
poängterar att det är viktigt att försöka individanpassa undervisningen för att 
inkluderingen av ADHD-elever ska gå bra, till exempel genom olika redovisningssätt 
och olika typer av uppgifter. Att planera noggrant och tänka på möjligheter istället 
för hinder är viktigt för att undervisningen och situationen i klassrummet ska kunna 
bli framgångsrik. I Kantavongs och Sivabaedvas (a.a) undersökning nämner de att 
pedagogerna även lät eleverna i klassen hjälpa varandra, det vill säga både elever 
med diagnosen ADHD tillsammans med elever som inte har diagnosen. Detta var 
positivt då förståelsen ökade för båda parter. En pedagog i vår undersökning 
poängterar det sociala sammanhanget i begreppet inkludering. Det är alltså viktigt för 
eleverna och undervisningssituationen i sig att de får arbeta tillsammans och på ett 
integrerat sätt. Han menar att elever med funktionsnedsättning ska vara tillsammans 
med övriga elever i klassen och att de därmed inte ska exkluderas. 

När pedagogerna i Kantavongs och Sivabaedvas undersökning gjorde sina 
lektionsplaneringar fick de vara mer medvetna om att satsa på inkludering och lägga 
ner mycket energi på de planerade mötena med eleverna. I och med detta sätt att 
arbeta på märker pedagogerna i denna undersökning tydliga fördelar med 
inkludering. I Thailand som denna undersökning gjordes i är inte inkludering eller en 
skola för alla en självklarhet som det är i Sverige. Det betyder alltså att pedagogerna 
arbetar annorlunda och att situationen i klassrummet kan se annorlunda ut på andra 
håll i världen. Hur som helst påverkas undervisningssituationen, enligt våra 
tolkningar, av hur pedagogerna arbetar och ser på inkludering i en skola för alla.  

 

6.3.2 Angående elever med diagnosen AS 
När det kommer till att jämföra tidigare forskning då det gäller hur pedagoger kan 
anpassa undervisningen till elever med AS kunde vi se en del likheter med hur de 
pedagoger som vi intervjuade och fick enkätsvar ifrån svarade. Lock och Bullard 
(2004) menar att elever med AS känner trygghet när det vet vad som ska hända här 
näst. Det ärr även flera av pedagogerna som uttrycker att elever med AS behöver 
struktur i vardagen. Desto tydligare och mer strukturerat pedagogerna utformar sin 
undervisning för dessa elever desto mer trygghet känner de. En pedagog nämner 
specifikt att hörselkåpor, färgade scheman, individuella scheman, täta 
vuxenkontakter, elevassistenter, kommunikation och att försöka ligga före eleven 
samt att se hindrena innan de dyker upp, är en viktig del av arbetet. 

Tydligheten är även viktig om något i schemat ska ändras då elever med AS kan 
känna frustration vid en snabb förändring. Att vara ute i god tid och ligga steget före 
eleverna är då viktigt, utrycker en av pedagogerna. Lock & Bullard (a.a) poängterar 
att om det ska göras en ändring i schemat ska det göras i god tid så att eleven med 
AS hinner vänja sig. Att ta in information är inte alltid så lätt för dessa elever och 
pedagogen kan behöva ge informationen både muntligt och skriftligt, menar 
författarna. En pedagog beskriver att det kan gynna hela klassen om man är extra 
tydlig och ger information på flera olika sätt. Det är inte bara elever med AS som kan 
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dra nytta av att pedagogen är extra tydlig, alla har nytta av tydlighet. Det som 
utmärker en elev med AS är ofta den unika synen på världen. De förstår inte alltid 
det sociala samspelet även om studieförmågan oftast är mycket god. Det är därför 
viktigt att dessa elever får öva på det sociala samspelet. Lock & Bullard (a.a) menar 
att eleverna med AS kan öva sig socialt genom att genomföra rollspel med klassen 
och sätta sig in i andras situationer.  

 

6.4  Fortsatt forskning 
För vidare forskning inom området skulle det vara intressant att ta reda på vad det är 
som påverkar de olika pedagogernas förhållningssätt gentemot elever i behov av 
särskilt stöd. Det skulle bland annat vara intressant att se om ålder, kön och vilken 
utbildning samt vilka ämnen respektive lärare utbildar i. Det borde även spela roll 
vilken erfarenhet lärarna har av elever med gällande funktionsnedsättningar. Vissa 
kanske har haft flera medan andra ett fåtal.  

En annan del vi skulle vilja fortsätta forska om är huruvida exkludering kan vara 
positiv, i vilka situationer och bemärkelser samt för vem den kan vara positiv. 
Betydelsen en skola för alla innebär troligen att en del elever i vissa situationer 
behöver exkluderas, vilket skulle vara intressant att forska djupare om. 

 

7 AVSLUTANDE DEL 
Inledningsvis skulle vi vilja poängtera att en skola för alla innebär att förstå att alla 
individer är olika och utgår från olika behov och förutsättningar. I sin korthet betyder 
det också att vissa elever behöver få mer för att få lika mycket.  

För att målet med en skola för alla ska uppnås kanske det inte krävs att alla elever 
måste vara integrerade med de övriga eleverna i precis alla sammanhang. När det 
gäller elever med AS har de inte alltid samma behov av det sociala samspelet och det 
kan emellertid vara bra att de får en egen hörna eller ett eget rum att vistas i om det 
skulle krävas. Att exkludera behöver således inte alltid påverka negativt och det 
behöver i alla sammanhang inte heller betyda att undervisningen inte skulle ske i en 
skola för alla. I en skola för alla ska alla barn och elever vara inräknade men en 
viktig utgångspunkt att ha i åtanke är ändå att se utifrån varje individs behov, vilket i 
vissa fall skulle kunna betyda att någon form av exkludering kan vara till individens 
fördel. Det viktiga är att rektorerna, pedagogerna och annan personal på skolan är 
medvetna om sina val. De ska ha goda kunskaper och därmed förstå att det krävs 
både material, erfarenhet, samarbete och många samtal med berörda parter innan 
något beslut fastställs vad gäller alternativa metoder eller strategier så att inte någon 
eller några av eleverna känner att de särbehandlas eller exkluderas negativt eller på 
fel grunder. Samarbetet mellan rektor, pedagoger, föräldrar och elev är således en 
viktig förutsättning för att nå bästa möjliga resultat vad gäller elevens utveckling, 
lärande och trivsel.  
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BILAGA 1 
Enkät 
 
Följande frågor är riktade till dig som är lärare för grundskolans senare år (årkurs 6-9). Du behöver inte skriva 
namn. Svaren kommer att användas i ett examensarbete som Lizette Månsson och Ellinor Andersson från 
Linnéuniversitet ansvarar för. Tanken är att du ska vara ärlig och skriva så utförligt du kan för att 
undersökningen ska kunna bli så bra som möjligt.  

 

 

1) Hur ser du som pedagog på ditt läraruppdrag vad gäller synsätt och bemötande av elever 
med funktionsnedsättningarna Aspergers syndrom och ADHD? 

 

Aspergers:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________ADHD:______________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 

2)  Vad lägger du i begreppet inkludering? Hur skulle du beskriva det? 

 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

3)   Vilka möjligheter har du för att kunna inkludera elever med AS och ADHD i din klass? 
Finns det några hinder? Vilka i så fall? 

  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

4) Anser du att AS-eleverna påverkar klassrumsarbetet och de andra eleverna i klassen? På 
vilket sätt i så fall?  
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 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

5) Anser du att ADHD-eleverna påverkar klassrumsarbetet och de andra eleverna i klassen? 
På vilket sätt i så fall?  

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

6) Hur arbetar du för att elever med AS och ADHD ska få den bästa 
undervisningssituationen? Exempel? 

 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tack så hemskt mycket för hjälpen! 

Vänliga Hälsningar Lizette och Ellinor. 

 

 

 

 


