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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Denna studie fokuserar på att utröna uppfattningar om inkludering hos elever inom 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)- spektrat. Syfte med denna studie är att beskriva 

och analysera hur NPF- elever upplever inkludering i sin skolvardag samt redogöra för 

elevernas tankar kring hur skolan kan arbeta för att möta elevernas idéer om inkludering. 

Denna studie är kvalitativ och grundar sig på 8 intervjuer av elever inom NPF-spektrat. 

Resultatet visar att känslan av att vara inkluderad bygger på att eleven känner sig delaktig på 

lektionerna genom att vara i samma lokal som sina klasskamrater. Eleverna behöver också ha 

ett socialt samspel med lärare och klasskamrater samt utmaningar på den nivå som dem 

befinner sig på. Läraren har en viktig roll i elevernas känsla av att vara inkluderade eftersom 

läraren ger stöd, trygghet och uppmuntran till eleven via sin yrkesroll. Dessutom visar studien 

att tre komponenter framträder som särskilt viktiga för skolan att ta hänsyn till i arbetet med 

inkludering av NPF-elever. Den första är elevens känsla av att vara inkluderad i 

klassrumsmiljön, den andra är elevens känsla av att vara delaktig under övrig skoltid samt den 

tredje är lärarens arbete med att anpassa undervisningen och skapa ett klassrumsklimat där 

alla elever kan utvecklas.  

Summary 

This study is focus on students with neuropsychiatric disorders (NPD) perceptions about 

inclusion. The purpose is to illustrate NPD-students experience of inclusion in school and 

furthermore illuminate the students’ thoughts of how the school can work to encounter the 

students’ ideas of inclusion. This study is qualitative and based in 8 interviews on students 

with NPD. 

The result shows that the students feeling of inclusion is based on participation in class 

through get in the same room as the classmates. The students also need a social interaction 

with teacher and classmates and get challenged on his/her own level. The teacher has an 

important role in students feeling of inclusion because the teacher gives support, safety and 

encouragement to students in their profession. The study also shows that three components 

stands out as particularly important in the progress of inclusion with NPD-students. The first 

is that the student feels inclusive in the classroom environment, the second is that the student 

feels involved in the other time during the school day and the third is the teachers work with 

customize the teaching and create a classroom environment there all students can succeed.     
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Inledning 

Dagens skola ställer allt större krav på elevernas individuella förmåga att förvärva kunskap 

och vara ansvarig för den egna studiegången. Även om skolan fortfarande har skyldigheten  

att ge eleverna redskap och möjligheter att lyckas vilar det yttersta ansvaret på eleverna själva. 

Detta kan medföra en del problem för elever som har någon form av funktionsnedsättning 

beroende på att det kan ta längre tid och/eller krävas mer energi för att genomföra vissa 

uppgifter än det gör för andra elever. Dock ska eleverna oavsett förkunskaper och sin 

individuella förmåga känna sig delaktig och vara en del av skolgemenskapen.   

Därför finns det beskrivet under punkt 4 i Salamancadeklarationen som utgetts av Svenska 

Unescorådet (2006) att undervisning av elever i behov av särskilt stöd grundar sig i 

grundläggande pedagogiska principer som gynnar samtliga barn i skolan. Principen är att 

skillnader mellan människor är normalt och att inlärningen skall anpassas efter barnens behov. 

Pedagogiken ska sätta barnet i centrum. Det finns också förklarat av Svenska Unescorådet 

(2008) hur det i läroplanerna poängteras att det är skolans uppgift att delge de normer och 

värderingar som ligger till grund för begreppet inkludering. Det innebär att inkludering är 

något som rör hela skolan och inte endast elever i behov av stöd eller specialundervisning.  

I styrdokumenten för både grund- och gymnasieskolan (LGR11 och LGY11) står det att 

utbildningen skall vara likvärdig men att det inte är synonymt med att undervisningen är 

utformad på samma sätt och att resurser är jämnt fördelade. Elevers förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå ska beaktas därmed finns det olika vägar till att nå samma mål. Dessutom ska 

särskilt fokus ligga på elever som har svårt att nå utbildningsmålen samt att skolan har ett 

speciellt ansvar för elever som har en funktionsnedsättning. Det innebär med andra ord att 

skolan ska tillgodose elevernas behov och möjliggöra en så optimal utbildning som möjligt 

för varje enskild elev. Det kan ställa till ett dilemma för skolan utifrån olika aspekter som 

ekonomi, gruppstorlek, lokaler och resurser. Det innebär att elever i behov av särskilt stöd 

kommer få olika förutsättningar till en likvärdig skolgång.  

Det här ett ämne som är av relevans för den blivande och den yrkesutövande 

specialpedagogen. Detta eftersom en förståelse för elevernas uppfattning kring inkludering i 

skolan kan utveckla specialpedagogens sätt att utveckla det inkluderande arbetet i skolan.   

När det gäller likvärdighet är skollagen tydligt på att utbildningen inte ska utformas likadant 

för alla utan att hänsyn tas till elevernas individuella förutsättningar. Dock är skolan 

organiserad enligt en viss struktur. Där menar Engeström (2008) att tre delar påverkar 

undervisningen. Den första är skolsystemet som påverkas av lagar, budget och läroplaner. 

Den andra är det faktiska arbetet i klassrummet där undervisningsmetoder och innehåll 

inverkar samt den tredje delen där elevgrupperingar, scheman, bedömning och ordning 

påverkar. Detta gör att även om skolan ska tillvara elevernas individuella förutsättningar finns 

det andra ramfaktorer runt omkring som påverkar elevernas möjligheter vilket kan få 

konsekvenser i den inkluderande undervisningen.   

Många studier belyser gärna skolans, rektorers eller lärares syn på inkludering och hur de 

uppfattar inkluderingstanken. Nilholm och Göransson (2013) uttrycker att det inte räcker med 
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att tala om inkluderade klassrum och skolor utan att omsorgsfullt analysera elevernas 

uppfattningar. Begreppet inkludering behandlar vanligtvis variationen av elever och inte 

enbart separation av elever och elevgrupper. Därför går inte omfattningen av inkludering och 

delaktighet i en miljö att avgöra utan att alla elevers syn på sin egen skolsituation beaktas. Det 

visar sig att mycket få studier tar sin utgångspunkt i elevernas perspektiv på inkludering och 

vad den innebär för dem. Än mindre studier tar sin utgångspunkt i elever med diagnos inom 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättnings, vidare förkortat NPF, upplevelse av inkludering. Av 

den anledningen upplever jag denna specifika grupp som intressant att undersöka. Därför är 

denna studies intention att med hjälp av NPF-elever som förstahandskälla redogöra för deras 

perspektiv och ge en inblick i deras upplevelse av vad inkludering innebär för dem i praktiken 

utan att göra anspråk på om hela verksamheten kan uppfattas som inkluderande. 

 

Syfte 

Syfte med denna studie är att beskriva och analysera hur NPF- elever upplever inkludering i 

sin skolvardag samt redogöra för elevernas tankar kring hur skolan kan arbeta för att möta 

elevernas idéer om inkludering.  

 

Frågeställningar 

 Vad är NPF-elevers uppfattning om inkludering?  

 Hur påverkar relationen till läraren känslan av att vara inkluderad för elever med NPF? 

 På vilket sätt anser NPF-elever att skolan kan arbeta för att de ska känna sig 

inkluderade? 

 

Begreppsförklaring 

I denna studie kan begreppet inkludering förstås utifrån Karlsudd (2012), Nordahl et. al. 

(2007) och Nilholms (2006) förklaring om att inkludering innebär att alla har den moraliska 

rätten att delta och det upplevs som normalt att vara annorlunda. Detta sker när alla i en 

verksamhet känner sig delaktiga under en ständigt pågående process. 

Det finns olika definitioner kring vad inkludering innebär men många definitioner tangerar 

varandra. Exempelvis menar Karlsudd (2012) att inkludering är uppnådd när alla som är en 

del av verksamheten känner sig delaktiga och att inkludering i en verksamhet inte är självklar 

utan hela tiden en process som arbetar mot segregering. Det är viktigt att klargöra vad 

begreppet inkludering står för eftersom Nilholm (2006) menar att det skett en utveckling av 

begreppet under senare tid som gör att människor kan tolka inkludering på olika sätt. Därför 

poängterar Nilholm vikten av att redogöra för vad inkludering betyder i sammanhanget för att 

undvika missförstånd. Ett vanligt dilemma är översättningen från det engelska ordet inclusion 

som kan översättas både till integration och till inkludering. Nilholm föredrar dock att 

använda definitionen inkludering eftersom det i högre grad kännetecknar en process. 
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Med anledning av att deltagarna i studien är elever som är diagnostiserade inom NPF-spektrat 

benämns eleverna lite olika exempelvis NPF- elever, elever inom NPF-spektrat, informanter 

eller elever. Oavsett vilket är det samma 8 elever som åsyftas och syftet med att variera 

benämningen är för att göra texten mer läsvänlig.   

 

Teoretiska utgångspunkter 

I denna del kommer de teoretiska utgångspunkter som studien tar sitt avstamp i att 

presenteras. Dessa är det sociokulturella perspektivet, inkludering ur ett sociokulturellt 

perspektiv, narrativt perspektiv samt de specialpedagogiska perspektiven. Slutligen ges en 

teoretisk förankring till studien. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella teorin handlar om hur ett barn påverkas av sin omgivning och det sociala 

sammanhang som barnet befinner sig i skriver Imsen (2006). Därigenom präglas en 

människas uppväxt av kulturen i omgivningen som i sin tur är en produkt av samspelet mellan 

människor. Därför påverkas och lär människan av, genom och med varandra menar Imsen.  

Säljö (2010) menar att lärande sett ur ett sociokulturellt perspektiv innebär en förståelse av 

lärandet som inte avgränsas av det som sker i individen. Lärandet ses istället utifrån processer  

i omgivningen runt människan ur ett lärandeperspektiv och genom ett samspel mellan 

individen och kollektivet utvecklas människan. Därför handlar det om att utröna lärandets 

egenart och skapa en förståelse kring det som sker. I ett sammanhang där individer och 

grupper förändrar och anpassar sig efter omgivningen för att förstå sker också en utveckling 

av individen och omvärlden.  

Inriktningen mot att se lärandet som en fråga om hur individer och kollektiv tillägnar sig, utvecklar 

och håller levande samhälleliga erfarenheter är ett perspektiv som kan förefalla självklart och 

okontroversiellt (Säljö, 2010, s 21).  

Således menar Säljö (2010) att lärandet sker genom att individer och grupper förmedlar 

och skapar lärdomar gemensamt. Vidare anser Säljö (2014) att människan inte blir 

påverkade av en kontext eftersom att allt individen gör, lär och förstår är delar av olika 

kontexter. Därmed finns inte först en kontext där det sker en handling utan handlingen 

ingår i, skapar och återskapar kontexten. Därför påpekar Säljö att ur ett sociokulturellt 

perspektiv lär människan genom sin omgivning hela tiden, delvis genom vardagliga 

samtal utan att individen är medveten om att det sker inlärning. Aktiviteter som 

exempelvis skolan utgår ifrån antaganden och tankar om hur människan lär sig bäst. 

Tack vare denna typ av teoribildning om lärandet finns det föreställningar kring skolans 

utformning, läroböckernas innehåll och metoder att pröva kunskaper som är djupt 

inrotade i individen och i verksamheten. Det gör att skolan förefaller vara en 

verksamhet där det inte verkar finnas några alternativ vilket gör att skolan som 

institution konstruerar sin egen verklighet.  
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Inkludering ur ett sociokulturellt perspektiv 

Inkludering går att se ur ett sociokulturellt perspektiv där Nordahl et. al. (2007) förklarar 

inkludering som etablering av kulturer och sociala gemenskaper där individen upplever en 

tillhörighet. I en inkluderande kultur är attityder och värderingar mer vitalt än organisering 

och resurser. Inkludering har ersatt det äldre begreppet integrering som mer handlar om en 

organisering där någon som är utanför gemenskapen tas in i en grupp men det finns inga krav 

på förändringar i gemenskapen. Därmed är det underförstått att den som varit utanför gruppen 

måste anpassa sig efter gemenskapen som finns i gruppen men det innebär inte att kraven för 

att individen ska känna sig inkluderad uppfylls. Principer för inkludering är skolans arbete 

med den sociala kulturen och att ge positiv feedback till alla elever oavsett social bakgrund 

eller funktionsnedsättning samt att alla har den moraliska rätten att delta där det också 

uppfattas som normalt att vara annorlunda.  

 

Narrativt perspektiv 

Narrativt perspektiv innefattar olika teorier som är sammanlänkade till studier av berättande 

skriver Johansson (2005). Det finns inte en narrativ teori utan flera olika därför ska studier av 

berättelser inte betraktas som en enskild disciplin utan som ett område inom ett brett 

forskningsfält. Därför är det fördelaktigt att studier av berättelser bedrivs utifrån flera olika 

perspektiv och utgångspunkter. Sammanfattningsvis kan narrativ teori beskrivas som teorier 

om berättande och narrativ metod som de metoder som används för att samla samt analysera 

berättelser, både verbala och nedtecknade. 

I den kvalitativa forskningstraditionen har den narrativa forskningen fått mer utrymme och 

den används inom flera discipliner däribland psykologi, historia, sociologi och inom 

utbildningsvetenskap menar Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber (1998). Inom det narrativa 

forskningsfältet finns ingen egentlig sanning och därmed inte heller någon regelrätt tolkning 

skriver Johansson (2005). Därmed är det genom berättelser som människan skapar en 

förståelse för sig själv och dennes erfarenheter får mening och inordnas i en kontext.  

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Det finns inom specialpedagogisk forskning tre olika perspektiv att utgå ifrån enligt Nilholm 

(2007). Dessa är det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 

dilemmaperspektivet.  

Det kompensatoriska perspektivet har haft en dominerad ställning inom specialpedagogiken 

och innebär att söka efter egenskaper och förmågor som på något vis skapar bekymmer för 

eleven menar Nilholm (2007). Det betyder kortfattat att det som utmärker perspektivet är att 

hitta orsaken till problem som uppstår hos eleven och att det finns psykologiska eller 
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neurologiska förklaringar till dennes agerande. Därför får specialpedagogiken anses som 

underordnad den psykologiska eller medicinska expertisen. Specialpedagogikens roll blir att 

kompensera individen för dennes brister. 

Det kritiska perspektivet är mer ideologiskt inriktat påpekar Nilholm (2007). Detta perspektiv 

menar att elever har olika förutsättningar varvid fokus istället ligger på vad samhället och 

omgivningen kan göra för dessa olikheter. Därmed finns ett motstånd mot 

normalitetsbegreppet, istället utgår kritiska perspektivet ifrån att en elevs behov av 

specialpedagogik uppstår på grund av strukturer i samhället som marginaliserar olika grupper 

av människor. Det kan också bero på att sociala institutioner, som skolan, måste hantera sitt 

eget tillkortakommande av att inte kunna handskas med elevers olikheter. 

Dilemmaperspektivet bottnar sig i att de finns saker i de båda andra perspektiven som är 

motsägelsefulla betonar Nilholm (2007). Det mest grundläggande dilemmat är 

utbildningssystemets uppbyggnad där skolan ska ge alla elever liknande erfarenheter och 

kunskaper men samtidigt anpassa undervisningen till varje elevs individuella behov och 

förutsättningar. Dessutom finns olika yrkesgrupper i skolan som alla har sin syn på hur 

dilemman ska hanteras därför försöker detta perspektiv att skapa en förståelse för hur 

motsättningarna visar sig i konkreta verksamheter. 

 

Teoretisk förankring 

Valet av ett sociokulturellt perspektiv bottnar sig i att dagens skola är uppbyggd kring detta 

tankesätt och därigenom måste studien förstås utifrån det sammanhang som den befinner sig i. 

Anledningen till att studien ett narrativt perspektiv beror på att min ansats är att ta reda på 

NPF-elevernas egna uppfattningar och upplevelser kring området inkludering. Genom att 

använda ett narrativt perspektiv gör jag som forskare inte anspråk att förklara eller tolka in 

några regelrätta sanningar, för det finns inte. Jag vill i denna studie förmedla elevernas 

upplevelser och uppfattningar eftersom en stor del av forskningen inte uppmärksammar barn 

och ungdomars perspektiv i frågan om inkludering.  

Utifrån de specialpedagogiska perspektiven vill jag undersöka vilket eller vilka av de tre 

perspektiven, enligt Nilholms (2007) beskrivning, som eleverna beskriver utifrån sin 

verklighet i fråga om inkludering.    

 

Bakgrund 

Avgränsningar 

Med tanke på att NPF innefattar ett stort spektrum av elever har jag i min studie valt att 

fokusera på elever med diagnoserna ADHD, ADD och autismspekrumtillstånd framförallt 

mot det som tidigare benämndes som Aspergers syndrom..  
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Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Enligt Cederborg, Hellner Gumpert och Larsson Abbad (2009) räknas en del diagnostiska 

tillstånd under barn- och ungdomsåren med beteckningen neuropsykiatriska störningar som 

exempelvis autism, Aspergers syndrom, ADHD/ADD och Tourettes syndrom. Barn med 

diagnoser inom NPF har större svårigheter än jämnåriga kamrater inom något eller några av 

följande områden: Uppmärksamhetsreglering- förmågan att kunna fokusera på en uppgift. 

Impulskontroll- att hantera stimuli från omgivningen. Socialt samspel- att interagera med 

jämnåriga och reda ut uppkomna konflikter samt läsa av sociala koder. Inlärning- att fokusera 

tillräckligt för att inlärning ska uppstå samt att uttrycka sig i tal och skrift. Motorik- att 

kontrollera rörelser och upplevs ibland som klumpiga.  

Det finns ett dilemma med att använda paraplybegrepp menar Gillberg (2018) eftersom det 

utgår ifrån att det finns en huvuddiagnos och att samsjuklighet (komorbiditet) inte är regel. 

Därför förordar Gillberg ESSENCE: 

ESSENCE: (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examination) 

utgår ifrån att komorbiditet alltid förekommer, att symptomen på den ena eller andra 

diagnoskategorin mycket väl kan vara densamma i början av barnets liv, att det inte alltid är 

möjligt att helt bestämma sig för vilken diagnos som ska ”gälla” (trots att det är nödvändigt att tala 

om att det handlar om ett reellt problem som måste kallas för någonting), och att den ena eller 

andra (ADHD eller autism) kan ”stå i förgrunden” vid olika tidpunkter under utvecklingen 

(Gillberg. 2018, 10).  

Vidare fortsätter Gillberg (2018) förklara att ESSENCE utgår ifrån att barn som uppvisar 

olika autistiska symptom samt ADHD-symptom nödvändigtvis måste undersökas kring andra 

problem som faller inom ESSENCE- gruppen (ADHD, autism, Tourettes syndrom, tal- och 

språkstörning). Det handlar om att ge tidiga insatser till barnet och familjen med hjälp av team 

från flera olika professioner såsom läkare, psykolog, skolsköterska, pedagog och logoped. Det 

har skett en utveckling inom området de senaste 40 åren bland annat med nya kliniska 

metoder (diagnostiska intervjuer), långtidsuppföljning och neuropsykologi. Detta har medfört 

att ESSENCE kan bidra till att förklara varför det inte fungerat för vissa personer i skolan 

eller yrkeslivet samt att en stor andel hamnar i psykisk ohälsa, kriminalitet eller missbruk.  

 

ADHD/ADD 

ADHD är enligt Socialstyrelsen (2014) ett diagnostiskt tillstånd som innebär 

uppmärksamsvårigheter, problem att kontrollera impulser samt hyperaktivitet. Utifrån 

uppmärksamhet innebär det att personer med ADHD inte kan bibehålla sin koncentration 

under en längre tid, vilket får följden att de kan få svårigheter i att organisera arbete och 

motivera sig till att genomföra arbetsuppgifter. Utifrån impulskontroll finns svårigheterna i att 

hålla inne reaktioner, lyssna klart och att reflektera innan handling. Hyperaktivitet grundar sig 

i bekymmer med att vara stilla vilket kan skilja sig mellan barn och vuxna med ADHD. Alla 

som har diagnosen ADHD har inte dessa svårigheter. Utmärkande för barn med ADHD är att 
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några eller delar av dessa problem uppstår i olika situationer och att problemen visar sig vara 

ihållande. Gillberg (2018) påtalar att flertalet studier runt hela världen påvisar att 3-7 % av 

samtliga skolbarn uppnår ADHD diagnosens kriterier och många av dessa barn kommer att få 

leva med diagnosen genom livet.  

Hinshaw och Scheffler (2014) beskriver att det finns olika typer av behandlingsmetoder för 

ADHD där några är populära, andra kontroversiella, vissa bygger på forskning som inte har 

kunnat bevisas och en del är enbart konstiga. Det är endast två behandlingsmetoder som 

konstant visat sig hålla hög trovärdighet tack vare att de har bevisats fungera i en stor 

omfattning. Dessa två är medicinering mot stimulans och beteendebehandling som fokuserar 

på att uppmuntra prestationer och förhindra störande beteende med målsättningen att behålla 

självkontroll. 

Synen på ADHD och hur diagnosen ska bemötas varierar över världen beroende på historia, 

kultur, utbildningsvärden och behandlingsmetoder skriver Hinshaw och Scheffler (2014). 

Vidare belyser författarna trenden att de två senaste decennierna har den amerikaniserade 

modellen med medicinering som första behandlingssteg varit populärt. Dock finns det länder 

som istället föredrar beteendebehandling. Tack vare den stigande industrialisering och högre 

krav på prestationer är det troligt att det kommer bli än mer likvärdig behandling världen över 

med fokus på medicinering.  

Gällande diagnosen ADHD identifieras flickor betydligt mer sällan än pojkar i skolan menar 

Carlsson Kendall (2015). En förklaring har varit att hyperaktiva och impulsiva barn utmärker 

sig i ett tidigt stadie vilket snabbt uppmärksammas emedan barn som har större svårigheter 

med uppmärksamheten inte upptäcks lika snabbt. Det har visat sig att det är mindre ovanligt 

att pojkarnas hyperaktivitet tar sig i form av att vara mycket livliga med enormt mycket energi 

och rörelse runt i rummet samt att de tenderar till att hålla en hög ljudnivå. Flickor med 

hyperaktivitet stannar ofta på sin plats men aktiverar sig istället där i form av att snurra runt 

på stolen, pilla i håret och prata. Möjligheten finns att flickors ADHD problematik i större 

utsträckning ligger på uppmärksamhetsnivå snarare än på beteendenivå. 

ADD förklaras utav Riksförbundet Attention (2016) som ADHD undantaget från 

hyperaktivitet. Det innebär att personer med ADD inte har svårt att vara stilla men har 

problem att fokusera uppmärksamheten vilket kan innebära svårigheter att starta upp och 

avsluta arbeten. Omgivningen kan uppleva att en person med ADD inte lyssnar eller att det tar 

tid att svara på frågor. Det beror på att personer med ADD är känslig för intryck och behöver 

tid att organisera intrycken. Det kan innebära att det blir arbetsamt att befinna sig i miljöer 

med många människor i omgivningen. Diagnosen har fått ett nytt namn som är ADHD med 

huvudsakligen ouppmärksamhet. De största utmaningarna är att hålla fokus under en längre 

tidsperiod på uppgifter och upplevd utmattning både fysiskt och psykiskt på grund av det 

ständiga intrycksflödet. Med anledning av intryckskänslighet kan negativ kritik upplevas 

starkt och skapa negativa reaktioner. 
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Autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom 

Inom autismspektrumdiagnoser finns flera olika varianter såsom Aspergers syndrom, autism, 

autismliknande tillstånd och genomgripande störning i utvecklingen (utan närmare 

specifikation) menar Lindberg och Valsö (2013). Det finns lite olika definitioner men en av de 

vedertagna benämningar för personer som har autismspekrumdiagnoser är AST som står för 

autismspektrumtillstånd. Även om kriterierna i diagnoser skiljer sig så brukar sättet att 

fungera och vad som ställer till det i vardagen likna varandra. Viktigt att komma ihåg är att 

bara för att en person har AST behöver denne inte uppfylla alla kriterier. 

Det finns många olika variationer inom autismspektrumet enligt Carlsson Kendall (2015). Det 

finns allt ifrån de personer som har ett språk som utvecklats i normal takt samt medel till hög 

teoretisk begåvning. Till de som har avsevärt mycket svårare med språk och kommunikation 

samt låg teoretisk begåvning. Sättet att samla autism under ett spektrum där liknande 

kognitiva svårigheter, med skillnaden i den intellektuella kompetensen, är relativt ny. Av den 

anledningen har diagnosen Aspbergers syndrom försvunnit från diagnosmanualen DSM-Vs 

senaste version.  

Vidare fortsätter Carlsson Kendall (2015) att beskriva de tre problemområden som mer eller 

mindre finns hos alla med autismdiagnos: central koherens, mentalisering och exekutiva 

funktioner. Det första, central koherens är förmåga att se sammanhang. Individer med autism 

har ofta mycket fokus på detaljer så att de inte ser helheten runt omkring. Det andra, 

mentalisering handlar om att förstå andra människors upplevelser och känslor. Det innebär 

exempelvis förmågan att kunna läsa av kroppsspråk och tonfall hos andra människor. Det 

tredje, exekutiva funktioner innebär svårigheter i att hantera förändringar och övergångar 

vilket innebär att det blir besvärligt att anpassa sig till nya situationer. 

Lindberg och Valsö (2013) förklarar att perceptionen, sinnesintrycken, bearbetas annorlunda 

hos en individ med AST. Det kan innebära att sinnesintryck blir svagare, starkare eller bara 

annorlunda i jämförelse med de flesta andra människor där en del upplever att det tar in alla 

intryck från omgivningen hela tiden och liksom saknar ett filter. Majoriteten av människor har 

en perception som automatiskt sorterar undan sådan information från omgivningen som inte 

är nödvändig för sammanhanget men den förmågan saknas vanligtvis helt eller delvis hos en 

person med AST.  

Människor med diagnosen Aspergers syndrom kan ha stora bekymmer med att få det 

vardagliga livet att fungera och ändå har många en beundransvärd förmåga av fördjupade 

kunskaper inom ett visst specialområde menar Attwood (2007). Det är vanligtvis ett intresse i 

att organisera saker eller fakta inom ett specifikt ämne som gör att detta specialområde blir 

mer än en hobby och kan dominera individens fritid och konversation. Asperger (1991) ger ett 

exempel på detta.  

 
We know an autistic child who has particular intrest in the natural science. His observations show 

an unusual eye for the essential. He orders his facts into a system and forms his own theories even 

if they are occasionally abstruse (Asperger [1944] 1991, 72). 
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I citatet ovan exemplifierar Asperger (1991) hur ett barn med diagnosen autism visar på 

ovanligt goda kunskaper inom ämnet naturkunskap där detta barn organiserar fakta i olika 

system och utifrån det skapar egna teorier som emellanåt är svårbegripliga. 

 

Inkludering i skolan 

Begreppet inkludering i förhållande till elever i behov av stöd började används för att ge en 

modernare uppfattning i skolans bemötande av denna elevgrupp och kan enklas förklaras som 

tanken att dessa elever ska vara delaktiga i skolans vardagliga miljö enligt Nilholm (2006).  

Det finns tydliga direktiv i skollagen 3§ (SFS 2010:800) kring att alla elever ska ha möjlighet att 

utvecklas utifrån sina förutsättningar. Där står att alla barn ska få den utmaning och stöttning 

som de behöver i sin inlärning för att utvecklas så långt det är möjligt utifrån de egna 

förutsättningarna mot utbildningens mål. Vidare beskrivs att elever som på grund av en 

funktionsnedsättning har svårt att uppnå de kunskapskrav som ställs skall ges stöd för att 

utjämna följderna av funktionsnedsättningen. Det betyder att skolan måste anpassa 

undervisningen så eleverna i behov av särskilt stöd kan få förutsättningar att delta på lika 

villkor som övriga elever.  

Hur detta stöd kopplas till inkludering går att utröna i det Skolverket (2014) skriver där vissa 

elever behöver stödinsatser förutom det som inryms inom den ordinarie undervisningen för att 

nå läroplanens kunskapsmål. Innan individuellt stöd ges måste skolan se över organisationen 

kring eleven där pedagogiska metoder, gruppsammansättning eller lärmiljön kan vara nog för 

att eleven ges förutsättningar att utvecklas. Därmed ligger fokus på att skolan ska anpassa sig 

efter eleven och ge denne möjligheter att lyckas.  

När eleven behöver mer individriktat stöd implementeras det för eleven antingen inom den 

ordinarie undervisningen som extra anpassningar eller som tillägg till den ordinarie 

verksamheten i form av särskilt stöd påpekar Skolverket (2014). En extra anpassning är en 

mindre individinriktad stödinsats som lärare genomför inom ordinarie undervisning som inte 

kräver ett formellt beslut. Särskilt stöd är en mer omfattande insats som i normalfallet inte går 

att genomföra för läraren inom den ordinarie undervisningen på grund av dess omfattning 

och/eller varaktighet. Den avgörande skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd är 

framförallt längden som stödinsatsen varar och dess grad. Utifrån dessa två individinriktade 

stöd gäller det för skolan att anpassa stödet så att individen fortfarande uppfattar sig som 

inkluderad eftersom det uttrycks i läroplanerna att skolan har i uppdrag att förmedla normer 

och värderingar utifrån ett fokus där alla elever är delaktiga enligt Svenska Unescorådet 

(2008). 

I skolans arbete mot en likvärdig utbildning skriver Persson och Persson (2012) om skolans 

ansvar att anpassa utbildningen utifrån varje elevs förutsättningar. Det innebär att se till att 

alla elever får en undervisning som möter dem på den nivå där eleven befinner sig och läraren 

kan succesivt progressera svårigheten så eleven kan nå sin fulla potential utefter elevens 

individuella förutsättningar. Dock ställer det till med problem eftersom skolan har svårt att 
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anpassa undervisningen utifrån olikheter och skillnader på elever. Därmed blir det upp till 

specialundervisningen att ta tillvara på eleverna som i jämförelse med de andra i klassen 

uppfattas som de svagaste. Det leder till ett problem för skolan och läraren eftersom en 

alldeles för stor andel elever uppfattas vara i behov av specialpedagogiskt stöd.  

I förlängningen visar det sig att elever som tydligt uppvisat mycket stora behov av resurser 

förlorar delar av det stöd de behöver på grund av att resurserna läggs på andra elever som har 

ett mindre behov. På detta sätt ses elever i behov av särskilt stöd som integrerade snarare än 

inkluderade. 

Det finns en föreställning om att den svenska skolan är inkluderande och anpassad efter varje 

elevs unika förutsättningar. Göransson, Nilholm, och Karlsson (2011) visar en annorlunda 

bild i sin studie om inkludering i den svenska grundskolan. Författarna analyserade statliga 

dokument inom skolan och fann stöd för inkluderande undervisning. Dock ges en mer 

komplex bild av vad inkludering innebär och i de dokument som väger tyngst är inte 

inkludering i skolan ett tydligt statligt mål. Det öppnar därför upp för tolkningar för 

kommuner och skolor inom det obligatoriska skolsystemet i Sverige vilket leder till 

omfattande skillnader mellan dessa.  

Vidare pekar Göransson, Nilholm, och Karlsson, (2011) på att det i Sverige finns en statlig 

instans (SPSM) som koordinerar specialpedagogiskt stöd vilket gör att skolsystemet inte 

uppfattas som inkluderande. Dock riktar sig detta stöd mot kommuner och lärmiljöer, inte 

direkt mot eleven. Policydokument gör gällande att segregerade lösningar som specialskolor 

är fullt tillåtna men det står förklarat att sådana lösningar måste undvikas i grundskolan även 

om de inte är förbjudna. Av den anledningen är den svenska skolan inte så inkluderande som 

den vill påskina. 

Utifrån de styrdokument som finns att tillgå menar Emanuelsson (2008) att dessa under en 

lång framtid framhållit vikten av en inkluderande undervisning men att det rent praktiskt har 

visat sig vara svårt att genomföra av olika anledningar. Detta beroende på en ökad konkurrens 

mellan skolor som medfört nedskärningar av resurser vilket gör att skolor på många håll 

förflyttat elever till särskilda undervisningsgrupper för att samla elever i behov av särskilt stöd 

på samma ställe och därmed bespara resurser. 

Arbetet med att skapa en inkluderad skola för elever i behov av särskilt stöd bedrivs inte bara 

i Sverige utan också på ett internationellt plan. Skidmore (2004) förklarar the Code, ett 

grundläggande ramverk kring specialundervisning, som tagits fram från regeringarna i både 

England och Wales som nyttjas sedan 2002. The Code har inte statusen som en lag utan är en 

obligatorisk föreskrift som skolorna måste uppmärksamma. Några grundläggande principer i 

the Code är enligt Skidmore (min översättning). 

 Specialundervisningsbehovet hos barn skall normalt bedrivas i ordinarie skolmiljö. 

 Elevens perspektiv ska eftersträvas och vara med i beräkningen. 

 Föräldrarna har en vital roll i att stötta sina barns utbildning. 

 Barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas full tillgång till en bred, balanserad och 

relevant utbildning. (Skidmore, 2004, 13). 
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Således finns en vedertagen tanke inom delar av det brittiska skolväsendet att möjliggöra en 

inkluderad skolgång för samtliga elever. 

Enligt Patterson (2002) är en vanlig föreställning att inkluderande undervisningen är en 

sammanslagning av specialundervisning och vanlig undervisning till ett enat system. 

Emellertid visar det sig att denna inkludering begränsas till integration där elever i behov av 

särskilt stöd deltar i den ordinarie undervisningen utan att den anpassas fullt ut. Detta system 

uppfattas som orättvis och slöseri med resurser där endast en liten del av skolans elever får 

möjlighet att nå sin fulla potential. Dessutom finns normer i skolan vilket skapar 

förväntningar på elever anser Eek-Karlsson (2012). Dessa förväntningar på vad som är ett 

normbeteende grundar sig exempelvis i politiska eller sociala strukturer som också utgör 

föreställningar om vilka beteenden som uppfattas som normalt eller avvikande från normen i 

olika situationer. Det gör att elever som faller ur ramen riskerar att marginaliseras och bli 

exkluderade. 

För att skolan ska bli inkluderande där alla elever kan nå sin fulla potential krävs enligt 

Patterson (2002) för det första att se på vilka styrkor som finns i det dagliga arbetet och bygga 

vidare på det som fungerar. För det andra är det nödvändigt att tillvara ta resurserna som finns 

och använda dessa klokt därför krävs en regelbunden uppföljning av elevens utveckling i 

klassrummet. För det tredje är ett samarbete runt eleven och med eleven nödvändigt. Det 

handlar om att professioner inom skolan samt även föräldrar engagerar sig i eleven. Ett 

lyckosamt och respektfullt samarbete bygger på att samarbetet inte är påtvingat, det finns ett 

gemensamt mål, alla deltagare är jämlikar, ansvaret är delat och det finns kunskaper inom 

konflikthantering. Om skolor arbetar efter denna modell ökar chansen att eleverna blir 

inkluderade inte bara i teorin utan även i praktiken. 

 

Inkludering inom forskning och teori 

När det gäller inkludering finns två vedertagna perspektiv enligt Emanuelsson (2008) som 

beskriver det ena som kategoriskt och det andra som relationellt. Kategoriskt perspektiv 

innebär att elevens svårigheter grundar sig i elevens diagnos därmed blir det eleven som är 

problemet eftersom denne avviker från normen. Därför riktas åtgärder och speciella metoder 

direkt mot eleven i form av exempelvis särskild behandling. Det andra perspektivet är 

motsatsen till det första och kallas relationellt perspektiv vilket innebär att eleven är i behov 

av stöd på grund av omgivningens krav, förväntningar och normer som kan leda till 

svårigheter för eleven. Det är skolans uppdrag att alla elever får en utvecklingsstimulerande 

lärmiljö och där svårigheter uppstår är det skolan som har problem att möta elevernas 

varierande förutsättningar.  

I en avhandling av Asp-Onsjö (2006) förklaras att begreppet inkludering är något diffust 

därför valde forskaren att dela upp inkludering i tre aspekter för att belysa området från olika 

infallsvinklar. Asp-Onsjö använde sig av följande aspekter: en rumslig, en social och en 

didaktisk för att rama in känslan av inkludering i sin studie. Gällande den rumsliga 
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inkluderingen innebär det i vilken utsträckning eleverna vistas i samma lokaler som sina 

klasskompisar. Därigenom kan en del av inkludering ses som att vara delaktig i 

klassrumsaktiviteter. Social inkludering handlar om i vilken omfattning som eleven är 

delaktig i ett socialt sammanhang med sina klasskompisar och lärare. Det innebär att elevens 

interaktion med omgivningen ligger i fokus. Slutligen den didaktiska inkluderingen innebär i 

vilken skala som de didaktiska förutsättningarna är anpassade för att stimulera elevens 

kunskapsinhämtning. Dessa tre delar av inkludering ska inte ses som statiska mot varandra 

utan de kan användas för att belysa en elevs situation utifrån ett inkluderingsperspektiv i 

skolan. 

En avhandling som behandlar hur elever med ADHD inkluderas i skolan av Kaasbøll Hansens 

(2013) är en norsk studie med utgångspunkt i föreställningen att alla elever ska vara och 

känna sig inkluderade i skolan. Forskaren genomför en kvalitativ undersökning på elever med 

diagnosen ADHD, som gått ut skolan, och deras upplevelse av att vara inkluderad. Kaasbøll 

Hansen delar in inkludering i att känna sig accepterad socialt och akademiskt. Den sociala 

aspekten handlar om elevens sociala situation på skolan det vill säga vad eleven gör på 

rasterna och hur denne uppfattar sin roll i klassen. Den akademiska aspekten behandlar hur 

eleven uppfattar sin undervisningssituation vilket innefattar upplevelsen av ämnena och 

undervisningsmetoder.  

De data som framkommer i Kaasbøll Hansens (2013) studie ger inte något entydigt resultat på 

huruvida deltagarna varit inkluderade eftersom de kan ha känt sig inkluderad i ett område men 

inte i ett annat. Däremot visar resultatet att deltagarna har en övervägande negativ bild 

gällande den akademiska och sociala inkluderingen. Alla deltagare hade olika utmaningar i 

skolan men de flesta upplevde sig som annorlunda på grund av sin ADHD- diagnos fast de 

önskade vara som alla andra. Studien visar att deltagarna inte fick tillräckligt med 

kunskapsutbyte i klassrummet och därför ofta undervisades i mindre grupper trots att det var 

emot deras önskan. Slutsatsen av studien är att för att elever ska uppleva en känsla av att vara 

inkluderade bör undervisningen anpassas efter eleven, det ska finnas en god relation till 

läraren, bra klassrumsmiljö, acceptans och goda vänner.   

Gällande lärares inställningar till inkludering skriver Kotte (2017) i sin avhandling om hur 

lärare uppfattar arbetet i heterogena klasser där elevers skilda förutsättningar medför skiftande 

utmaningar i det inkluderande klassrummet. Studien är en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod med en större enkätstudie innefattande 400 lärare och en fördjupad 

fallstudie där en mindre grupp lärare deltog. Resultatet visar på att lärarnas uppfattning till 

inkluderande undervisning är positiv. Dock uppfattar lärarna att det är viktigt men svårt att i 

klassrumsundervisningen förmedla kunskaper utifrån elevers skilda förutsättningar ur ett 

inkluderande perspektiv. Det innebär att lärarna ser ett dilemma mellan de pedagogiska 

utmaningarna som kunskapsförmedling och deltagande kontra enskilda elevers och klassens 

intressen. Lärarna upplever att de har kunskaper inom sitt ämne och kring inkludering trots 

det verkar dem sakna pedagogiska verktyg för att framgångsrikt nå måluppfyllelse hos 

eleverna. Dessa pedagogiska verktyg är i form av stödmaterial, stöd från 

speciallärare/specialpedagog och kollegial samverkan kring elever.   
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Erfarenheter från de pedagogiska mötena med enskilda elever och klassen som helhet, uppfattas av 

lärarna som betydelsefulla både för evalueringen av elevers lärande och för en bredare 

uppläggning av den inkluderande lektionsundervisningen (Kotte, 2017, s 175). 

Därmed påvisar Kotte (2017) att lärarens roll är betydelsefullt både för elevernas lärande men 

också för att det i klassrummet sker en inkluderande undervisning.      

Det finns en problematik med att belysa vad som inverkar till en inkluderande skolmiljö. 

Enligt Nilholm (2006) är det svårt att, ur en forskningssynpunkt, bevisa vilka faktorer som gör 

att inkludering sker. Personer med god erfarenhet av att studera och kartlägga inkluderande 

lärmiljöer har ändå funnit några avgörande faktorer för att inkludering ska fungera. Dessa är 

ett ledarskap med en klar vision, engagemang från elever och föräldrar, lärares attityder, 

planering med uppföljning, reflektion, kompetensutveckling, flexibelt stöd, samarbete i 

undervisningen och ekonomiska resurser. Nilholm menar att faktorerna inte bara är synonymt 

med en fungerande inkludering utan också att dessa faktorer relateras till en väl fungerande 

skola. 

Liknande slutsatser görs i en studie från European agency for development in special needs 

education (2003), som utgår ifrån en genomgång av internationella undersökningar av 

inkluderade klasser. Resultatet påvisar att elever i behov av stöd upplever de sociala och 

känslomässiga svårigheterna som det mest problematiska med att känna sig inkluderad. En 

annan del av resultatet visar att elevernas olika förutsättningar och behov är en stor utmaning 

för lärarna när dem organiserar undervisningen. Dessutom tolkas utifrån resonemang i studien 

att det som fungerar väl för elever i behov av särskilt stöd är gynnsamt för alla elever. 

Avslutningsvis påtalas att undervisningsmodeller som grundar sig i samarbete, kollektivt 

lärande, blandade grupper och fungerande undervisning medverkar till att realisera en 

inkluderande undervisning. 

För att avgöra om ett klassrum är inkluderande beskriver Nilholm och Göransson (2013) en 

studie där forskarna med ett antal kriterier undersökte om klassrummet var inkluderande. 

Dessa kriterier var: 1. Olikheter ses om en tillgång. 2. Eleverna ska känna sig socialt 

delaktiga. 3. Eleverna ska vara pedagogiskt delaktiga. Forskarna kom fram till att 

”inkludering inte är ett allt-eller-inget-fenomen, det vill säga det är bättre att tala om mer 

eller mindre inkluderande miljöer” skriver Nilholm och Göransson (2013, sid 51). Studien 

fokus låg på elevernas uppfattning om känslan av att vara inkluderad och resultatet visade att 

upplevelsen var att olikheter sågs som en tillgång. Gällande den sociala delaktigheten föreföll 

den vara god och slutligen även den pedagogiska delaktigheten visade på goda resultat.  

I en rapport från Ågebrant (2016) om elever med ADHD och deras upplevelse av 

skolsituationen så framhåller författaren att delaktighet är en avgörande faktor för hälsa och 

lärande. Vidare beskriver Ågebrant att eleverna upplever erkännande och tillgänglighet som 

grundläggande faktorer för att de ska känna delaktighet i skolan. Vidare påvisar Ågebrant  

några viktiga faktorer för att skolan ska lyckas med dessa elever: 1. Skapa en tillgänglig 

lärmiljö. 2. Individens behov styr insatser. 3. Eleven har en god relation med en vuxen på 

skolan och de träffas regelbundet. 4. Samsyn mellan rektor, elevhälsan och pedagoger kring 
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elevens behov och utmaningar. 5. Fungerande samverkan mellan skolan och hemmet. 6. Ökad 

kunskap om hur ADHD uttrycks hos enskilda elever.   

 

Rumslig, social och didaktisk inkludering av elever med NPF 

För att elever med NPF ska känna sig inkluderade är det enligt Göransson (2008) viktigt att 

skolan har särskild kunskap om funktionsnedsättningar för att kunna röja hinder i skolmiljön 

och därmed underlätta lärandet och delaktigheten. Den särskilda kunskapen kan delvis 

förhindra alternativt minimera att problem uppstår och även om hindren kan vara lika för 

elever med funktionsnedsättningar krävs kunskap inom olika diagnoser samt kännedom om 

eleven för att lösa problemen. Göransson (2008) beskriver inkluderingstanken utifrån det 

relationella perspektivet: 

Enligt inkluderingsidén ska barn oavsett förutsättningar kunna undervisas 

tillsammans och vara delaktiga i en gemenskap där olikheter ses 

som en tillgång. Det handlar således om att anpassa miljön, i detta fall 

skolan. Uppmärksamheten riktas bort från barnet till förmån för miljön, 

vilket är i linje med ett relationellt perspektiv på olikheter. (Göransson. 2008, 67.) 

 

Därmed är det utifrån det relationella perspektivets idé om inkludering där Göransson (2008) 

tar sin utgångspunkt ifrån. Det betyder att eleverna utifrån sina förutsättningar ska ges 

möjlighet att känna sig delaktig i skolgemenskapen. 

Att elever med autism är barn som alla andra råder det inget tvivel om men i undervisningen 

och inom den pedagogiska metodiken ligger ofta fokus på det speciella och avvikande som 

finns i diagnosen menar Alin Åkerman och Liljeroth (1998). Om undervisningen endast 

grundar sig i detta kan det fungera men ofta ge resultat på ett ytligt plan. När undervisningens 

grundtanke fokuserar på kunskaper om människan och dennes utveckling fördjupas 

pedagogiken och nya idéer kan födas.  

Gällande högfungerande autism och Aspergers syndrom menar Grönlund, Idell och Öhnstedt 

(2008) att elever med AST alltid har funnits och fortsättningsvis kommer att finnas i skolan 

dock har denna grupp blivit mer tydligt utmärkt i samband med läroplansförändringarna 1994. 

I dagens skola finns inte längre samma tydliga struktur och tankegångar om upprepning vilket 

har medfört ökade svårigheter för dessa elever. En elev med diagnos inom 

autismspektrumstörning måste lägga betydligt mer energi och kraft på att klara ett nationellt 

program. Därför är det viktigt att dessa elever får samma möjligheter att genomföra sin 

skolgång som alla andra i en skola för alla. 

Det finns inget enkelt svar om vilken pedagogik som fungerar bäst hos elever med autism 

konstaterar Gillberg (1992). Däremot finns det fyra grundläggande faktorer undervisningen 

kan bygga på när det gäller elever med autism. Dessa är att för det första se till varje elevs 

individuella förutsättningar och utgå ifrån vad som fungerar bäst för den enskilda eleven. Det 

andra är kontinuitetsprincipen som innebär att det sker så få förändringar som möjligt för 

eleven vad gäller exempelvis lärare, skolmiljö, lokaler så att en trygghet finns hos eleven. Det 
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tredje är strukturell pedagogik som innebär att eleven behöver tydliga ramar med så fasta 

rutiner som möjligt när det gäller schema och aktiviteter. Det fjärde och sista är att använda en 

pedagogik som uppfattas som meningsfull för elevens behov vilket kräver att läraren är 

fantasifull och flexibel i sin undervisning så eleven finner mening med den.  

Hattie (2011) har i en stor studie undersökt 83 000 000 elevers studieresultat och har där 

rangordnat 138 olika faktorer som påverkar eleven i undervisningen och dess betydelse för 

studieresultatet. Det visade sig att den viktigaste faktorn var samspelet mellan lärare och elev. 

Där en god relation till läraren gjorde att eleven kände sig trygg i undervisningssituationen 

och möjligheten till att få anpassad undervisning fanns i högre utsträckning vilket ledde till en 

känsla att vara inkluderade hos eleverna.  

Enligt Swärd och Florin (2011) har studier visat att mindre grupper ger positivt effekt på 

elevernas inlärning om det sker med ett förändrat förhållningssätt och innehåll. Ett identiskt 

förhållningssätt mot eleven visar att den mindre gruppen inte har någon vidare effekt för den 

enskilde elevens inlärning. Gruppstorleken har däremot visat sig göra skillnad för lärarens 

arbetssituation som kan påverkas negativt av för stora grupper vilket kan leda till stress och 

känslan av att inte räcka till. Viktigast för elevernas lärande och mående har visat sig vara 

lärarens kompetens och engagemang. Elevers välmående och kunskaper är därför viktigare än 

mindre undervisningsgrupper när det gäller elevers lärande och utveckling. 

I Thailand genomfördes en studie av Kantavong och Sivabaedya (2010) på elever med 

diagnoserna autism, ADHD och inlärningssvårigheter som var inkluderade i ordinarie 

skolklasser. Den studien byggde på att ge föräldrar och framförallt lärare fler pedagogiska 

redskap och ny arbetsformer samt utöka kunskapen och förståelsen av elevernas behov. Det 

innebar exempelvis att när läraren hade väl förberedda lektioner och en tydlig 

uppgiftsbeskrivning förbättrades elevernas studieresultat. De nya arbetsformerna innebar 

bland annat ökade elevsamarbeten och att blanda in fakta och kunskap i lekar, spel och sagor. 

Resultaten visade att elevernas studieresultat förbättrades tack vare en djupare förståelse och 

ökad kunskapsutveckling samt gav en ökad känsla av delaktighet.  

 

Metod 

Undersökningsmetod 

Vanligtvis används endera ett kvalitativ eller ett kvantitativt perspektiv inom forskning. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att kvalitativa och kvantitativa metoder är olika typer av 

verktyg som har varierat användningsområde beroende på vilken forskning som ska bedrivas. 

Backman (2016) anser att de mest framträdande metoderna inom det kvalitativa perspektivet 

är intervju, observation eller dokumentstudier där forskaren ofta själv blir mer eller mindre 

delaktig i själva forskningsstudien. Vidare påpekar Backman (2016) att en kvalitativ metod 

inte är lika standardiserad som en kvantitativ metod samt att den kvalitativa metoden 

innefattar en större portion av flexibilitet än en kvantitativ metod. 
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Ur ett evalueringsperspektiv används inom forskningen i huvudsak två generella metoder: 

kvalitativ och kvantitativ metod. Kvale (1997) hävdar att kvalitativa och kvantitativa metoder 

är arbetsredskap och beroende på vilka områden som studeras har de olika 

användningsområden. Vidare påpekar författaren att intervjun i en kvalitativ metod kan ses  

som ett hantverk. Det krävs övning för att bli en duktig intervjuare dels beroende på att 

intervjuaren blir en del av sin egen studie. Detta beroende på att intervjuaren är en del av 

sammanhanget vilket kan leda till att innehållet påverkas av denne exempelvis genom 

intervjuns genomförande i form av vilka frågor som ställs och hur intervjuaren tolkar 

informantens svar.  

Kring forskningsintervjuer menar Franklin (1997) att det finns olika modeller. Franklin 

förklarar den delade förståelsemodellen utifrån att intervjun är en situation där utfrågaren 

försöker få en uppfattning om hur informanten uppfattar sitt liv och sin omvärld utifrån sitt 

perspektiv. Denna modell bygger på att det uppstår en dialog mellan utfrågaren och 

informanten under intervjun och därutav blir det en semi-strukturerad intervju där frågorna 

utgör en mall för samtalet.  

Denna studie genomfördes utifrån Franklins (1997) förståelsemodell vilket innebar att jag 

som intervjuare eftersträvade att få en förståelse kring informantens upplevelse av sin 

skolvardag och känsla av inkludering. Bryman (1997) förklarar målsättningen med kvalitativ 

forskning: 

Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att se eller uttrycka 

händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerande personernas eget perspektiv 

(Bryman 1997, 77). 

Därmed handlar den kvalitativa forskningen om att som forskare försöka förstå hur 

informanterna tolkar det som händer i dennes omvärld utifrån deras perspektiv. I min studie 

valde jag en kvalitativ metod i form av intervjuer som innebar att jag som forskare  och 

intervjuare försökte sätta mig in i och beskriva hur NPF-eleverna uppfattade sin skolsituation 

med fokus på inkludering. Precis som Kvale (1997) menade har jag som intervjuare ett stort 

ansvar eftersom jag inte var helt oberoende i studien utan mitt sätt att lägga upp och agera 

under intervjun har en viss inverkan på informanterna. Detta i samband med hur jag som 

forskare tolkade informanternas svar inverkade därmed på resultatet i viss mån. Hur stor 

denna påverkan var kan det enbart spekuleras i men målsättningen har varit att i så stor 

utsträckning som möjligt vara oberoende och neutral. Därmed var ambitionen att föra fram 

elevernas tankar och upplevelser av att vara inkluderade i skolan.  

 

Urval 

Valet av deltagare i en studie bygger på de frågeställningarna som forskaren valt att använda 

och därifrån avgörs det utifrån vilka kriterier som informanterna måste uppfylla för att kunna 

delta i studien menar Bryman (2018). Med tanke på studiens omfattning och syfte valde jag 

att genomföra totalt åtta intervjuer med elever inom NPF-spektret med diagnoserna ADHD, 

ADD och autismspekrumtillstånd (Aspergers syndrom). Dessa informanter var inte 
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slumpmässigt utvalda utan valdes utifrån att de stämde in på kriterier som var anpassade efter 

studiens syfte således handlar det i denna studie om ett strategiskt urval. 

Studien har 8 deltagare och kriterier innebar att eleven skulle ha en av ovanstående diagnoser, 

vara i gymnasieålder dvs mellan 15-18 år samt vara skolaktiva inom gymnasieskolan. 

Eftersom 7 av studiens 8 informanter ännu inte var myndiga krävdes vårdnadshavares  

medgivande. Detta medgivande skedde genom att vårdnadshavarna fick läsa och skriva under 

ett godkännande som återfinns i bilaga 2. Samtliga 7 elever som ännu inte uppnått en ålder av 

18 år fick sina medgivanden godkända. Dessutom gav samtliga 8 informanter sitt medgivande 

till att delta i studien efter att de informerats om de forskningsetiska principerna. 

Eleverna i studien var utvalda att delta för att de har någon diagnos inom NPF-spektret med 

fördelningen av 2 elever med Aspergers diagnos, 3 elever med ADHD och 3 elever med en 

dubbeldiagnos; ADD/ADHD och Dyslexi. Det är intressant utifrån Gillberg (2018) tankar om 

ESSENCE där komorbiditet är regel snarare än undantag och att det inte är möjligt att 

bestämma vilken diagnos som är allenarådande utan att en diagnos kan vara mer framträdande 

under olika tidpunkter av utvecklingen. Således har 3 av 8 informanter en dubbeldiagnos. 

Därför går det inte heller att utesluta att någon av de andra 5 informanterna även uppvisar 

symtom och kriterier inom någon ytterligare diagnos. 

En annan intressant aspekt i denna studie var att endast två av informanterna var flickor. För 

att få flera dimensioner i denna studie var målsättningen att ha en jämn könsfördelning mellan 

pojkar och flickor. Dock visade det sig att det blev svårt att finna informanter som var flickor  

vilket gjorde att jag som forskare blev tvungen att revidera min ursprungliga plan. Det kan 

delvis bero på Carlsson Kendall (2015) beskrivning om att ADHD diagnosen oftare 

uppmärksammas hos pojkar än hos flickor.  

Fördelen med att ha ett brett spektrum av elever var att det kan framkomma en mer nyanserad 

bild av elevernas upplevelser och uppfattningar. Samtidigt var urvalet för litet för att kunna 

sägas vara representativt ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv samt att studien har 

en narrativ utgångspunkt med kvalitativ metod vilket medfört att elevernas individuella 

upplevelser blir det som beskrivs och analyseras i studien. Värt att notera uppvisar flera 

studier i världen att 3-7 % av alla skolbarn når ADHD diagnosens kriterier enligt Gillberg 

(2018). Det finns en betydande skara som faller inom ramen för ADHD och av dem visar sig 

majoriteten vara pojkar.  

 

Intervjuguide  

Det finns olika former av intervjuer att välja mellan i en kvalitativ studie men oberoende av 

vilken intervjumetod som används krävs någon form av intervjuguide för att samla in och 

rikta intervjun mot studiens fokusområde menar Kvale och Brinkmann (2014).  I en 

strukturerad intervju ställs i regel samma frågor, om möjligt i samma ordning. Emedan en 

ostrukturerad intervjuguides uppbyggnad grundar sig i teman med mer övergripande frågor 

hävdar Kvale och Brinkmann (2014). Varje enskild intervjufråga måste vägas eftersom den 
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har betydelse både för själva intervjusamtalet men även för studien. Författarna menar att en 

bra intervjufråga kan öka kunskapsproduktionen men också skapa ett bra samspel mellan 

forskaren och informanten. 

Jag valde i min studie att utgå ifrån en semistrukturerad intervjuguide med frågor utifrån olika 

teman som berörde respektive frågeställning. Sedan fick samspelet mellan mig som 

intervjuare och min informant under själva intervjun avgöra i vilken utsträckning som 

frågorna berördes. Därför var frågorna i intervjuguiden noga utvalda och utprovade i två 

försöksintervjuer där vissa frågor kom att revideras innan huvudintervjuernas genomförande. 

Intervjuguiden finns att återse i bilaga 1. Den intervjuguide som används i denna studie 

bygger till stora delar på den Kaasbøll Hansens (2013) använde i sin studie. Jag har fritt 

översatt intervjuguiden från norska till svenska och tagit mig friheten att göra de korrigeringar 

som krävdes för att intervjuguiden skulle anpassas efter denna studie. Exempelvis har jag valt 

att ändra namn på det Kaasbøll Hansens (2013) benämner som akademiska inkludering till 

didaktisk inkludering som används av Asp-Onsjös (2006) eftersom dessa två begrepp 

innefattade liknande parametrar. 

 

Genomförande 

När det gäller intervjuer med barn och minderåriga skriver Cederborg, Hellner Gumpert och 

Larsson Abbad (2009) att tendenser finns att barnen i en intervjusituation försöker alliera sig 

med den som intervjuar och anpassar delar av sin version till vad barnet tror att den vuxne 

förväntas vilja höra. Därmed finns risk att barn ändrar sin version om intervjuaren leder 

samtalet med påståenden. Därför är det viktigt att den som intervjuar har som målsättning att 

låta barnet berätta sin version med minsta möjliga styrning. Med anledning av detta får 

intervjuaren inte bli alltför involverad i barnets berättelse eftersom det då tenderar att bli en 

gemensam förståelse av berättelsen istället för barnets perspektiv. 

Vidare fortsätter Cederborg, Hellner Gumpert och Larsson Abbad (2009) med att poängtera 

en annan viktig del i intervjuer av minderåriga vilket är att barnet/ungdomens språkbruk skall 

vara ledande i möjligaste mån samt att klargöra och undvika komplicerade ord och meningar. 

Det handlar om att ge barnet ett positivt bemötande innefattande både verbal och icke verbal 

respons som medför att barnet känner att den blir lyssnad på utan press att berätta. 

Av den anledningen försökte jag att under intervjun skapa ett klimat där informanten kände 

sig lyssnad på. Jag som intervjuare försökte låta eleven berätta sin version och inte gå in i 

dennes berättelse utan istället lyssna och be eleven utveckla sina resonemang om något var 

oklart. Dessutom försökte jag redan under försöksintervjuerna att skala bort ord, meningar 

och frågor som eleverna uppfattade som krångliga eller otydliga. 

Själva genomförande skedde under en timmes lång intervju under skoltid i ett rum som låg 

ostört i en bortre del av skolan. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon för att sedan 

kunna transkriberas direkt efter genomförandet. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar poängen 

med att transkribera intervjuerna direkt efter genomförandet eftersom det ger en färsk 
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återkoppling till det framkommit under intervjun. Samtliga intervjuer redovisas inte ordagrant i 

sin helhet i resultatet utan utifrån ett urval av det som av mig som forskare uppfattades som 

relevant med tanke på studiens syfte. 

Vidare förklarar Kvale och Brinkmann (2014) att inspelningar är ett användbart verktyg vid 

intervjuer ur två aspekter dels för att forskaren hör sina egna frågor men också att detaljer i 

respondenternas svar säkerställs så att information som är relevant för studien inte försvinner. 

Dessutom finns då också en ordagrann återgivning av intervjun. Intervjuerna följde den ordning 

som finns återgiven i bilaga 1 med en semi-strukturerad intervju där målsättningen var att 

informanten skulle få berätta sin egen version och att tyngden i samtalet låg där denne ansåg 

att det fanns saker att berätta.  

 

Analysens genomförande 

När samtliga intervjuer var avklarade genomfördes en analys. Det empiriska materialet som 

insamlats under intervjuerna grundas i informanternas tankar och åsikter utifrån frågorna i 

intervjuguiden (bilaga1). 

Analys i denna studie skedde genom kodning och kategorisering. Kvale och Brinkmann 

(2014) förklarar att kodning och kategorisering används för att skapa en överblick över 

textmaterialet. Dessa båda termer används vanligtvis skiftande till varandra och målet är att 

skapa kategorier som griper informanternas erfarenheter och handlingar fullt ut. Det handlar 

om att jämföra data för att hitta skillnader och likheter i svaren från informanterna. Målet med 

metoden är att förenkla tolkningen av det empiriska materialet för att forskaren ska kunna 

överblicka över en stor mängd material och underlätta jämförelser samt kunna utröna vad i 

datamaterialet som är relevant för studiens syfte. 

Kategoriseringen i denna studie grundas i en tematisk analys som handlade om att återge och 

urskilja mönster och teman i datamaterialet utifrån forskningsfrågorna. Analysen skedde genom 

att samtliga transkriptioner blev genomlästa och kategoriserade mot studiens  

forskningsfrågor. Med andra ord kopplades de olika delarna av informanternas svar ihop med 

de frågeställningarna som återfinns i resultatet. Detta för att utröna de mönster som fanns i 

elevernas beskrivning utifrån sina tankar om inkludering i skolan. När detta var genomfört 

blev det upp till mig som forskare att sovra ut vad från intervjuerna som uppfattades vara 

relevant utifrån studiens syfte. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) har forskare ett speciellt ansvar gentemot alla som är inblandad 

i deras forskning både direkt och indirekt. Därför ligger det en förväntan på forskaren att göra 

sitt bästa och bedriva forskning av hög kvalité. Mycket av de krav som ställs på forskaren 

gällande etik och moral är i grunden detsamma som gäller ute i det övriga samhället. Det 
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handlar exempelvis om att forskaren talar sanning om sin forskning och öppet redovisar sina 

utgångspunkter, metoder och resultat samt att inte stjäla andras material.  

I denna studie nyttjades de forskningsetiska principerna utifrån Vetenskapsrådet (2002). 

Informationskravet uppfylldes genom att varje deltagare samt dennes vårdnadshavare fick 

information om studien och dess syfte. Samtyckeskravet fullgjordes genom att det betonades 

att deltagandet i studien var frivilligt. Konfidentialitetskravet fullbordades genom att allt 

material i studien anonymiserats med anledning av att individer inte ska kunna identifieras. 

Nyttjandekravet fullgjordes genom att deltagarna fick information om att det insamlade 

materialet endast skulle användas i denna studie. 

Gällande intervjuer hävdar Kvale (2007) att det råder en komplexitet med anledning av att 

forskningen dels ska bevaka människors intressen och samtidigt vara vetenskaplig vilket 

medför att det uppstår etiska dilemman som forskaren måste ta hänsyn till. Conolly (2005) 

resonerar kring etiska perspektiv när barn och unga människor deltar i forskningsstudier. Ett 

vanligt förekommande perspektiv är att unga människor är oskyldiga varelser som behöver 

beskyddas. Dock har det visat sig att unga människor marginaliseras i en vuxendominerad 

värld och blir därmed kontrollerade och begränsade av vuxna vilket skapar en upplevelse av 

att det råder orättvisa maktförhållanden. Traditionell forskningsteknik har anklagats för att 

innehålla en ojämn maktstruktur mellan den äldre forskaren och den unga informanten. Den 

senaste tiden har forskare argumenterat för ungas kompetenser som forskningsdeltagare och 

en växande skala av litteratur argumenterar för att unga människor är subjekt och inte objekt i 

en forskningssituation. 

Utifrån det som Kvale (2007) och Conolly (2005) skriver har jag försökt att vara väldigt noga 

med att bevaka mina informanters intressen utan att för den saken minska den vetenskapliga 

aspekten. Eftersom min utgångspunkt var narrativ har jag endast försökt tolka och förmedla 

mina informanters perspektiv. Genom att studera ungdomars upplevelser kring inkludering 

var målsättningen att ge dessa människor en röst utan att de ska marginaliseras vare sig i min 

studie eller ute i övriga forskningsvärlden.   

 

Tillförlitlighet och autenticitet 

Bryman (2018) förklarar att inom kvalitativ forskning finns två grundläggande kriterier som 

alternativ till reliabilitet och validitet. Dessa kriterier är tillförlitlighet och äkthet. 

Tillförlitligheten innebär att det finns en trovärdighet där forskaren följer riktlinjer och 

återkopplar till respondenterna att denne uppfattat deras verklighet rätt. Vidare involveras 

överförbarhet som kan förklaras som validitet och innebär att forskaren ger utförliga 

redogörelser över detaljer kring det studerade för att andra forskare ska kunna avgöra hur pass 

resultaten kan överföras till en annan miljö. Pålitligheten är detsamma som reliabilitet och 

innebär att det finns en uttömmande och tydlig beskrivning över alla delar i 

forskningsprocessen. Möjlighet att konfirmera är att forskaren varit objektiv i möjligaste mån 

utifrån den samhällsvetenskapliga forskningen. Autenticiteten det vill säga äktheten behandlar 
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mer hur forskningen påverkat situationen för deltagarna i studien genom en ökad förståelse på 

olika plan. 

Denna studies tillförlitlighet får anses som hög eftersom jag som forskare utifrån studiens 

tema kategoriserat informanternas svar vilket därmed yrkat på trovärdighet. Överförbarheten 

kan förklaras utifrån att studiens tillvägagångssätt finns återgiven i möjligaste mån under 

rubriken urval för att möjliggöra för andra forskare att överföra resultaten från denna studie. 

Pålitligheten har tillgodosetts genom att forskningsprocessen finns förklarad så uttömmande 

som möjligt under rubrikerna genomförande och analys. Gällande möjligheten att konfirmera 

har jag som forskare handlat i god tro och gjort mitt yttersta för att vidmakthålla objektivitet i 

min studie. 

Utifrån autenticitet var syfte med denna studie att belysa elever med NPFs tankar och 

upplevelser av inkludering i skolan. Det kan vara svårt att dra några vidare slutsatser kring hur 

denna forskning har påverkat situationen för informanterna genom sitt deltagande. Det kan 

finnas en möjligt att deltagarna i denna studie börjat reflektera mera kring temat inkludering 

och hur inkludering kan påverka deras inlärning och studier.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie tar sitt avstamp ur ett narrativt perspektiv som handlar om att det inte finns 

någon egentlig sanning eller korrekt tolkning enligt Johansson (2005). Denna gren har dock 

växt sig starkare under senare år menar Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber (1998). Utifrån 

informanternas upplevelse har jag som forskare försökt att förmedla deras känsla kring 

området och uppfattningen av inkludering. Det var inte helt problemfritt eftersom jag som 

forskare i valet av en kvalitativ metod därigenom också var en aktiv deltagare i den egna 

studien. Detta genom mina tolkningar av informanternas berättelser och i mitt urval av vad 

som föreföll relevant för studien. Den narrativa forskningsgrenen har inte anspråk på att 

förmedla en egentlig sanning utan den narrativa studien utgörs av informantens uppfattning 

och upplevelse av det aktuella ämnet. 

Valet av en kvalitativ metod i form av intervjuer berodde på att denna metod kunde svara mot 

studiens syfte. Genom att nyttja en kvalitativ studie via intervjuer har deltagarna fått 

möjligheten att delge sina upplevelser och tankar kring känslan av inkludering. I en intervju 

skapas möjligheten att följa upp informanternas svar med följdfrågor vilket kan leda till 

fördjupade svar eftersom det kvalitativa perspektivet till skillnad från det kvantitativa inte är 

lika standardiserad enligt Backman (2016).  

Nackdelen med en kvalitativ studie kan vara att resultatet av de utvalda informanternas känsla 

och upplevelse inte uppvisade majoriteten av NPF-elevers upplevelse och tankar kring 

inkludering. Samtidigt svarade resultatet av denna studie mot syftet att beskriva och analysera  

NPF- elever upplevelse av inkludering i skolvardagen samt redogöra för elevernas tankar 

kring skolans inkluderingsarbete. Således har informanterna i denna studie fått möjligheten att 
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ge sin syn på inkludering vilket har lett till att denna studie gått in på djupet av det som 

informanterna uppfattat som viktigt.  

Denna studie skulle kunna haft en kvantitativ metod genom exempelvis en enkätstudie för att 

få en bild med ett bredare perspektiv. Dock var målsättningen i denna studie inte att gå på 

bredden och analysera den stora massan av NPF-elever i Sverige upplevelse av inkludering 

utan snarare att fokusera på djupet av några elevers uppfattning. Således kan det inte dras allt 

för stora slutledningar av denna studie med tanke på dess storlek dock bekräftade resultatet de 

deltagande NPF-elevernas tankar, upplevelser och åsikter kring inkludering i skolan.  

 

Resultat 

Resultatet är uppdelat i tre delar som baserar sig på studiens tre forskningsfrågor. 

 NPF-elevers uppfattning om inkludering 

 Lärarrelationens påverkan till inkluderingskänslan hos NPF-elever 

 NPF-elevers tankar kring skolans inkluderingsarbete 

Resultatet grundas på 8 intervjuer av elever som har diagnoser inom NPF-spektrum. Alla 

elever går på samma skola och är i åldersspannet mellan 15-18 år. Fördelningen av kön och 

diagnos syns i tabellen nedan.  

Informant Ålder Kön Diagnos 

1 18 år Pojke Aspergers 

2 17 år Flicka Aspergers 

3 16 år Pojke ADD + Dyslexi 

4 17 år Pojke ADD + Dyslexi 

5 16 år Pojke ADHD + Dyslexi 

6 17 år Pojke ADHD 

7 17 år Flicka ADHD 

8 15 år Pojke ADHD 

 

NPF-elevers uppfattning om inkludering 

När informanterna ska beskriva inkludering framkommer olika definitioner: ”Inkluderad är 

att vara en i gruppen och inte exkluderad” (Elev 2). ”Att man kommunicerar med varandra 

och alla får vara med” (Elev 3). ”Att få vara delaktig i klassen, att bli lyssnad på och inte 

utfryst” (Elev 5). ”Att man gör saker tillsammans och är delaktig” (Elev 7). Utifrån citaten 

uttrycker eleverna att inkluderad innebär att vara delaktig och kommunicera med andra i ett 

öppet klimat där alla får delta. För att känna sig inkluderad beskrivs vikten av känna 

tillhörighet och delaktighet i en grupp och i ett sammanhang. 

Studien visar att eleverna upplever inkludering i skolan när de har sin undervisning i samma 

lokaler som sina klasskompisar. Det innebär att de ständigt har lektioner med sin klass och 
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vistas tillsammans med de andra eleverna i klassen. Att ha lektioner med de övriga i klassen 

är betydelsefull ur ett inkluderingsperspektiv. 

Något som också visar sig vara vanligt förekommande är avsaknaden av fasta placeringar i 

klassrummet. Däremot väljer eleverna ofta ändå att sitta på samma platser i de olika 

klassrummen. Eleverna ger olika förklaringar till anledningen varför de sitter på just den 

platsen de har. En elev har valt att sitta långt från de andra för att denne inte känner någon 

gemenskap med de andra klasskompisarna men poängterar att det är självvalt och inte har att 

göra med att klassen eller lärarna exkluderar eleven. En annan elev väljer att sitta långt bak 

för att det är mindre störningsmoment där enligt elevens upplevelse. En elev ger uttryck för 

sin placering på följande sätt. 

Man får sitta var man vill men vi sitter alltid på samma platser. Det funkar bra för jag får sitta 

längst bak, längst in och därifrån kan jag se vad som händer. Jag gillar inte att ha någon bakom 

mig får då har jag ingen kontroll (Elev 8). 

Studien visar att flera elever upplever trygghet när de får sitta på samma plats i klassrummet 

av flera orsaker dels för att veta var de ska sitta men också för att de vet vem de ska sitta med 

vilket skapar lugn och harmoni hos eleven. Det framkommer att det fasta placeringar ses som 

positiva ur ett inkluderingsperspektiv eftersom inte någon elev hamnar utanför. Fasta 

placeringar leder också till minskad stress eftersom det bildas en oro när eleverna inte vet vad 

som kommer att hända när de kommer in i klassrummet. När fasta placeringar är förutbestämt 

av läraren förefaller det vara lika positivt som när eleverna själva får välja platser så länge det 

blir en form av fasta placeringar i klassrummet. Något som också visade sig var att många 

elever föredrar att sitta långt bak i klassrummet eftersom att väggen ger en känsla av kontroll 

vilket sänker ett lugn och motverkar stress över klassrumssituationen. 

I studien beskriver många elever att dem ser sig som en i mängden i klassen vilket ger en 

upplevelse av att vara som alla andra elever i klassen. Det ses som positivt att vara en i 

mängden eftersom att det infinner sig en känsla av att vara en i gänget och därmed skapas en 

upplevelse av delaktigheten i gruppen. Denna känsla finns såväl på lektioner som på raster. 

Det framkommer dock att inte alla har en upplevelse av att vara en i mängden eftersom en av 

informanterna upplever en känsla av att vara lite avvikande från de övriga i gruppen. 

Jag är en som alla andra, det är inget speciellt med mig enligt min upplevelse samtidigt får jag en 

känsla av att andra ser mig som annorlunda men det gör mig inget. Jag är som jag är (Elev 2). 

Även om eleven har en känsla om andras uppfattning kring denne känner eleven att det inte är 

något som tar sig i uttryck i realiteten eller i någon konkret form utan det är en upplevd 

känsla. Därmed påverkar detta inte elevens upplevelse av delaktighet eftersom informanten 

inte bryr sig om vad andra tänker och känner kring honom. Dock finns det en tanke som gror 

hos eleven att inte passa in. 

En annan elev som inte upplever sig en i mängden beskriver sig själv som väldigt tyst och 

blyg. I grupparbeten försöker han vara aktiv i gruppen och ta plats men känner att han inte 

riktigt är trygg i den sociala klassrumsmiljön. Däremot upplever eleven en social gemenskap 

på rasterna där han umgås med en klasskompis som han känner sig bekväm med.  
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En annan elev beskriver sin känsla av hur hon uppfattas av de andra i klassen och att det 

påverkar hennes känsla av delaktighet i klassen. 

Jag tror de flesta har en bild av mig hur jag var förr, i högstadiet, innan jag fick min diagnos och 

jag är långt bort från att vara samma person som då idag. Jag var kaos, jag mådde skit, drack 

mycket alkohol och var allmänt problematisk (Elev 7). 

Av denna anledning är elevens upplevelse att hon fått en stämpel på hur hon är som person 

och den stämpeln är svår att göra sig av med. Det leder till att hennes uppfattning kring 

känslan av att vara inkluderad i gruppen blir försvagad även om hon ändå känner att hon är 

delaktig. 

Under rasterna visar studien på att det är vanligt att umgås med kompisar från klassen med 

anledning av att NPF-eleverna känner sig trygga med sina vänner och att det inte finns mycket 

annat att göra. En av eleverna känner inget behov av att umgås med andra utan väljer därför 

att vara ensam men informanten beskriver att denne inte känner sig utanför utan att det 

snarare är skönt att vara för sig själv. En annan elev ger en liknande beskrivning. 

Jag brukar inte söka kontakt med andra men undviker det inte heller om någon annan tar kontakt 

med mig. Det beror på flera anledningar. För det första har jag svårt att prata med andra särskilt på 

tumanhand, för det andra känns det som jag tar någon annans plats och inte bidrar med något i en 

gruppkonversation. Jag känner mig inte socialt delaktig just nu men om jag vill vara delaktig är det 

inga problem (Elev 1).   

Båda dessa informanter förklarar att de inte känner något behov till social samvaro under 

rasterna. Dock medför det inte att de känner sig mindre delaktiga i gruppen utan att det är 

något som är självvalt. 

Studien visar på att för en del elever innebär känslan av inkludering inte att vara socialt aktiv i 

en gemenskap utan snarare om en känsla av att ha möjligheten till att vara en del av den 

sociala gemenskapen när andan faller på.  

En annan del som studien påvisar är elevernas uppfattning kring att vara aktiva deltagare i 

klassrumsundervisningen. Det innebär att eleverna får sina behov tillgodosedda i 

klassrummet. Eleverna beskriver att olika inlärningsstrategier fungerar olika bra samt att det 

är väldigt individuellt vad som fungerar bäst för varje elev. Det finns inget gemensamt svar 

hur läraren ska arbeta och många elever har svårt att uppfatta lärarens arbete mot att utveckla 

elevernas styrkor och svagheter utifrån sina förutsättningar. Det framkommer att när lärarna 

uppmuntrar och stöttar eleverna på olika sätt känner eleverna glädje och motivation att 

prestera sitt yttersta. När läraren ger feedback och feedforward upplever informanterna att 

dem blir uppmärksammade och det skapar en känsla av delaktighet. Det upplever eleverna 

vara inkluderande arbetssätt.  

För att eleverna ska utveckla sitt lärande utifrån sina individuella behov samt känna sig 

delaktiga i undervisningen visar tendenser att varierade undervisningsformer är att föredra. 

När lärarna använder olika typer av arbetsformer där individuellt arbete blandas med 

gruppuppgifter är upplevelsen att fler elever blir delaktiga enligt informanterna. 

Arbetsformerna har olika fördelar exempelvis i grupparbete kan gruppmedlemmarna prata 
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ihop sig och stötta varandra i inlärningen vilket skapar en vi-känsla där alla i gruppen kan 

bidra och vara delaktig. En blandning av olika arbetsformer upplevs positivt utifrån att 

omväxlingen mellan enskilt- och grupparbete stimulerar lärandet visar studien. En del elever  

jobbar effektivast ensam eftersom dem då endast är beroende av sig själva och inte kan lita på 

att någon annan gör jobbet. Dock anser dessa elever att det finns fördelar med grupparbete 

exempelvis ett utbyte av lärande mellan varandra och att bli en del av ett sammanhang.  

Organisationen av undervisningen är vital. Det framhölls särskilt att en tydlig struktur kring 

vad, hur och varför uppgifter och lektioner genomförs bidrar till en känsla av ökat lärande hos 

informanterna. Genom en tydlig lektionsstruktur skapas rutiner där eleverna vet vad som 

förväntas av dem samt att det finns regler för vad som är tillåtet och inte. Det beskrivs att 

regler som är lika för alla skapar ett inkluderande klassrumsklimat.  

För att sammanfatta elevernas uppfattning om inkludering i skolan är det viktigt att NPF-

elever har undervisning i samma lokaler som övriga klasskamrater. Det visar sig också att 

fasta placeringar i klassrummet skapar en känsla av trygghet hos eleverna eftersom de vet var 

de ska sitta och risken att bli utanför minskar. 

Studien visar vikten av att eleverna känner sig delaktig i skolans sociala kontext både i och 

utanför klassrummet för att få känslan av att vara en del av gemenskapen och en i mängden. 

Det framkommer som en risk för att uppleva sig exkluderad om eleven inte känner sig trygg i 

den sociala klassrumsmiljön. Det finns elever som inte upplever sig vara en del av den sociala 

gemenskapen men så länge möjligheten finns att eleven aktivt själv kan avgöra omfattningen 

av sin delaktighet infinner sig en känsla av att vara inkluderad. 

En annan viktigt del i inkluderingskänslan är elevernas upplevelser av att vara delaktig på 

lektionen och att det finns en tydlig struktur. Vidare visar sig uppmuntran och stöttning från 

läraren vara som positiva indikatorer ur ett inkluderingsperspektiv.  

 

Lärarrelationens påverkan till inkluderingskänslan hos NPF-elever 

När det gäller elevernas upplevelse av hur kontakten med läraren påverkar känslan av att vara 

inkluderad visar det sig att den har betydelse. Lärarens attityd och inställning till eleven har en 

stor del i elevens känsla av att uppleva sig inkluderad. En elev beskriver en inkluderande 

lärmiljö på detta sätt. 

Läraren pratar med elever och inte mot elever. Läraren ställer frågor och är lyhörd mot elevernas 

önskemål utan att för den skull ta fasta på precis allt. I elevdiskussioner så lyssnar läraren aktivt 

och tar tillvara på det som kommer fram för att sedan kunna använda elevernas exempel i 

undervisningen. Då känner sig eleverna delaktiga i undervisningen (Elev 1).    

Det eleven beskriver är att läraren i sin roll har en viktig funktion för att eleverna ska känna 

delaktighet. Eleven fokuserar på hur läraren agerar i sin undervisning och tillvaratar elevernas 

spörsmål och kunskaper. Med tanke på att fokus ligger på läraren har dennes interaktion och 

relationen med eleven inverkan på elevens känsla av att vara inkluderad. 
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Studien visar också att eleverna upplever att relationen till läraren har stor inverkan på deras 

studiegång eftersom när läraren känner eleven kan undervisningen individanpassas vilket kan 

förebygga att problem uppstår i samband med vissa situationer och uppgifter. Det 

framkommer att lärare överlag anpassar lektionerna efter den stora klassens behov men finner 

lösningar som gör att NPF-eleverna inte känner sig särbehandlade. Dessutom beskrivs hur ett 

positivt bemötande och en personlig relation med läraren gör att eleverna känner sig trygga 

och blir mer motiverade att genomföra uppgifter. En elev beskriver det enligt följande.  

Min kontakt med läraren spelar stor roll eftersom jag pratar mer med läraren och kan diskutera 

saker som jag tycker är otydligt. Framförallt handlar det om att jag törs fråga när jag inte förstår 

(Elev 4). 

Eleven beskriver att interaktionen med läraren inverkar på inlärningen genom att denne får 

stöttning och bekräftelse i sitt lärande. Studien påvisar hur elever vågar ta mer utrymme i den 

pedagogiska interaktionen i klassrummet samt upplever sig modigare till att tala inför klassen 

om de känner ett förtroende från läraren. Detta för att det ger en sorts garanti att det ska gå bra 

i klassrummet om läraren finns där som stöd. Det framkommer att om eleverna kommer bra 

överens med läraren går det mesta lättare i klassrumssituationen.  

Det visar sig att en negativ relation med läraren kan påverka studierna i fel riktning samt även 

inverka på känslan av att bli sedd. En elev betonar vikten av att läraren har en positiv attityd 

till eleverna med nära till skratt men ändå är en tydlig auktoritet som kan sätta gränser när det 

behövs. Är det inte en god relation mellan lärare och elev finns en risk att eleven känner att 

det inte finns något syfte till att lyssna på läraren. Relationen mellan lärare och elev har därför 

en inverkan på elevernas studier. Det handlar både om elevens upplevelse om att bli 

uppmärksammad men också att studierna kan bli lidande om det inte finns en god relation 

lärare och elev emellan. 

Betydelsen av lärarrelationen för att eleverna ska känna sig inkluderade är väldigt stor. 

Orsaken till dess betydelse är lärarens roll som ledare i klassrummet. Exempelvis har läraren 

möjlighet att påverka gruppkonstellationer vid vissa uppgifter, läraren bestämmer vilka regler 

som gäller, läraren bedömer elevens arbete och väljer också hur uppgifter skall genomföras. 

Det förklaras också att om det inte finns förtroende för läraren blir det svårare att känna sig  

delaktig på lektionen. När eleven litar på läraren vågar den öppna sig och bli mer involverad i 

klassrumsarbetet vilket ökar delaktigheten. Kommunikationen med läraren anses vara en 

avgörande del för att eleven ska känna sig inkluderad. 

Något som också framkommer i studien är att det inte enbart är relationen till läraren som 

påverkar känslan av att vara inkluderad. Det är också av betydelse att ha en relation till 

klasskompisarna. En del informanter menar att relationen till klasskamraterna är mer 

avgörande för känslan av att vara inkluderad än lärarrelationen. En av förklaringarna lyder. 

Jag tror att det är viktigare med relationen till klasskompisar än med relationen till läraren för att 

känna sig inkluderad eftersom att läraren träffar man 2-3 gånger i veckan men klasskamraterna 

träffar man på varje lektion, varje dag (Elev 1). 
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Därmed konstaterar eleven att relationen till läraren inte är oviktig men att samhörigheten och 

förhållandet till klasskamraterna har en större inverkan på inkluderingskänslan. Detta 

beroende på att de olika lärarna endast träffar klassen ett par gånger i veckan medan 

klasskamraterna alltid finns runt eleven. Således påverkar det enligt elevens förklaring 

känslan av att vara inkluderad på ett mer påtagligt sätt. 

Studien visar att eleverna upplever att läraren uppmärksammar dem på lektionerna. Det ger 

samtliga informanter känslan av att bli sedda i klassrummet. Överlag är lärarna duktiga på att 

notera och se eleven samt försöka arbeta för att eleverna ska vara aktiva deltagare i 

klassrummet. Det visar sig att lärarens kunskaper om elevernas individuella behov ibland är 

bristfälligt vilket uppfattas som negativt hos informanterna. Anledningen till att läraren 

kanske inte har tillräcklig kunskap om eleven kan ha olika orsaker men det framkommer att 

en anledning kan vara att läraren inte känner eleven tillräckligt väl menar informanterna. 

En vanlig tanke är att det kommer ta ett tag innan läraren kan få nödvändig kunskap om de 

eventuella svårigheter som finns för eleven. En av eleverna förklarar att den kunskapen 

läraren har kring denne inte är tillräcklig utan att om läraren hade bättre kunskaper skulle det 

fungera ännu bättre för eleven i klassrummet. Denna känsla påverkar upplevelsen av att vara 

med på lika villkor oavsett förutsättningar och inverkar därmed i uppfattningen om att vara 

inkluderad.  

Studien visar att elevernas tankar kring hur elevernas olikheter uppfattas och hanteras i skolan 

är varierad och skiljer sig åt. Några av eleverna anser att alla behandlas lika och att det inte tas 

särskilt mycket hänsyn till varje enskild elevs utgångsläge och förutsättningar. En elev 

uppfattar det på följande sätt ”Lärarna vill ha elever som alla är stöpta i samma form” (Elev 

7). Däremot uttrycker en annan elev att överlag ses olikheter som en tillgång i klassrummet 

och undervisningen anpassas på ett strategiskt sätt så att ingen elev ska känna sig utpekad som 

annorlunda. Dessutom menar denne får alla elever oavsett om de har diagnos eller inte 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. En elev exemplifierar när denne upplevde 

sig exkluderad från gruppen. 

En lärare särskilde mig från övriga gruppen när hon fick veta om min diagnos. Jag blev behandlad 

som en treåring och som om jag var dummare än de andra eleverna. Det var otrevligt och jag 

tyckte inte om det (Elev 1). 

Därmed visar elevens beskrivning på en förekomst av lektioner med lärare som har en 

nedlåtande attityd och där olikheter inte uppfattas som positivt. Samtidigt är informanten noga 

med att poängtera att det endast hände vid ett tillfälle och att denne elev aldrig varit med om 

något liknande varken förr eller senare. På det stora hela visar studien en variation av 

uppfattningar kring hur elevernas olikheter uppfattas. Noterbart är att eleverna uppfattar det 

som positivt när lärare arbetar systematiskt mot individen på gruppnivå. Det innebär att 

läraren kontinuerligt för ett arbete där alla elever får möjlighet att utvecklas på sin nivå 

eftersom läraren jobbar med varje enskild elevs behov och förutsättningar i den stora klassen.     
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Kontentan visar att informanterna anser att lärarrelationen har stor betydelse för upplevelsen 

att vara inkluderad dock uppfattas även den sociala kontakten med klasskamrater som 

betydelsefull för inkluderingskänslan.   

 

NPF-elevers tankar kring skolans inkluderingsarbete 

NPF-elevernas tankar kring hur skolan kan arbeta för att de ska känna sig inkluderade handlar 

om att eleverna vistas och deltar i aktiviteter i klassrummet med sina klasskamrater. Samtliga 

informanter har alla lektioner med sina ordinarie klasser och ingen av dem får någon extra 

anpassning eller särskild stöd på annat håll än i klassrummet.  

Noterbart när det gäller klassrumsundervisningen är som tidigare nämnts under den första 

delen av resultatet att överlag finns det inte några fasta placeringar i klassrummet utan får 

eleverna själva välja var de ska sitta. Emellertid väljer ändå eleverna att sitta på samma platser 

i klassrummen vilket leder till en form av informell platsplacering. Fördelarna med att ha 

denna typ av fasta placeringar är att eleverna känner sig mer trygga med att veta var de ska 

sitta och med vem till skillnad från om det är skiftande platser varje gång. Denna trygghet och 

förutsägbarhet menar informanterna ökar inkluderingskänslan med anledning av att alla har 

någon att sitta med och ingen elev lämnas utanför. 

Studien visar att eleverna uppfattar att klassrumsundervisningen fungerar bra överlag genom 

att eleverna är delaktiga på lektionerna. Det är inte enbart medverkan på lektionerna i klassen 

utan snarare upplevelsen av att känna sig sedd och uppmärksammad av läraren och 

klasskamraterna som påverkar känslan av att vara inkluderad. Det visar sig vara fördelaktigt 

att arbeta i mindre klasser och grupper. Det ger läraren mer tid för varje elev och medför att 

eleven upplever mer uppmärksamhet från både lärare och klasskamrater som därmed ökar 

känslan av tillhörighet i klassen.  

För att eleverna ska känna sig inkluderade betonas vikten av att läraren ser och 

uppmärksammar elever, speciellt elever som är i behov av särskilt stöd eller med diagnos 

inom NPF-spektrat. Det handlar inte om att utskilja eleven från den övriga gruppen bara för 

att denne har en diagnos utan snarare om att beakta elevens möjligheter och tillvara ta dennes  

intressen i den stora klassen. Det förefaller vara en av de mer utmanande delarna för läraren 

enligt eleverna. 

Det visar sig i studien att en annan aspekt för skolan att förhålla sig till är att få eleverna att 

vara delaktig i samtliga delar under skoldagen. Det handlar inte enbart om att vara delaktig på 

lektionerna utan även i övriga tillfällen av skoldagen såsom lunchen, raster eller i 

omklädningsrummet på idrotten. En elev förklarar sina tankar. 

Vad som får en person att känna sig inkluderad är individuellt. Den viktigaste faktorn är att inte 

aktivt bli utestängd från gemenskapen. Det gäller från både lärare och klasskamrater. Lyckas 

skolan med det så tror jag definitivt att det finns en chans att alla elever kan känna sig inkluderade 

(Elev 1). 
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Det eleven uttrycker är en stor utmaningar för skolan eftersom eleven uttrycker vikten av att 

inte bli utesluten från den övriga gruppen på ett eller annat sätt. En annan synpunkt som 

framkommer är att upplevelsen kring att vara inkluderad är individuell. 

Studien påvisar att lärarnas arbete är väldigt viktigt i skolans inkluderingsarbete. Några saker 

som framkommer är tydliga ramar, anpassningar och undervisningsformer. 

Tydliga ramar förklaras som ordningsregler och dess konsekvenser skapar arbetsro. Det 

handlar om att läraren arbetar med explicita uppgifter och lektioner där eleven vet vad som 

förväntas av denne. Det handlar också om att eleven vet vad som ska göras, hur uppgiften ska 

genomföras och vad syftet med uppgiften är. Med ett tydligt lektionsupplägg där eleven vet 

vad som fordras av denne och att det är ordning och reda skapas arbetsro i klassrummet. Det i 

sin tur ger eleven möjlighet att koncentrera sig och fokusera på uppgiften samt skapar en 

trygghet för eleven i att veta hur kommande lektioner kommer se ut även om själva innehållet 

skiljer sig åt. Enligt informanterna bidrar strukturen till att de känner sig inkluderade. 

En av nycklarna för att känna sig inkluderad är att få anpassningar och bemötande av läraren 

så eleven känner sig delaktig på samma villkor som de andra i klassen. Därmed är det viktigt 

att läraren har koll på elevens förkunskaper för att läraren ska kunna hjälpa eleven på bästa 

sätt. En elev förklarar det så här. 

Det är väl att inte anpassa uppgifter så att det blir allt för förenklat för mig utan att läraren har 

förståelse för mig som elev och mina behov. Det innebär att jag kanske får mer tid med läraren 

som förklarar på ett annat sätt eller något hjälpmedel som är relevant för uppgiften. Däremot är det 

väldigt viktigt att läraren inte ger mig lättare uppgifter för då känner jag mig exkluderad (Elev 7). 

Här förklarar eleven sina tankar på hur läraren kan arbeta med anpassningar. Det är dock 

viktigt att inte ge elever alldeles för förenklade uppgifter eftersom det kan medföra att eleven 

inte känner sig som en del i gruppen och därmed uppfattar sig som exkluderad. 

Gällande undervisningsformer framkommer en enhetlig uppfattning hos informanterna om att 

läraren har ett utomordentligt viktig uppdrag eftersom denne måste planera, genomföra och 

utvärdera en undervisning där alla elever känner sig delaktiga. Det gäller att läraren skapar ett 

klassrumsklimat där alla elever känner att dem får vara precis som de är och att olikheter är en 

styrka.  

Sammanfattningsvis går det att urskilja tre delar i hur informanterna anser att skolan kan 

arbeta för att NPF- elever ska känna sig inkluderande. Dessa tre är elevens känsla av 

inkludering i klassrumsmiljö, elevens känsla av inkludering i skolmiljö och lärarens arbete. 

Inkludering i klassrumsmiljön handlar om att eleven har lektioner i samma klassrum som 

övriga klasskamrater där eleverna inte bara finns i klassrummet utan också känner sig som en 

aktiv del i gruppen. Informanterna beskriver att de känner att klassrumsundervisningen 

fungerar tillfredställande. Något som framkommer som positivt i klassrumsmiljön är fasta 

placeringar eftersom det skapar trygghet och ökar känslan av inkludering. Informanterna 

menar att skolan ständigt måste arbeta för att få eleverna att uppleva sig som aktiva deltagare i 

sin klass.  



  

33 

 

Utifrån elevens känsla av inkludering i skolmiljö beskriver informanterna vikten av att inte 

enbart vara inkluderad i klassrummet utan i hela skolverksamheten på lektioner såväl som på 

raster. Det innebär att alla elever kan känna sig som en del i det sociala sammanhang som 

uppstår även utanför klassrummet. Informanterna beskriver inte på vilket sätt skolan kan 

arbeta för att genomföra detta men understryker vikten av delaktighet för känslan av att vara 

inkluderad.  

Den tredje aspekten av elevernas tankar kring skolans inkluderingsarbete behandlar 

lärarrollen och den betydelse som läraren har i klassrummet. Det handlar dels om att läraren 

anpassar sin undervisning efter elevens individuella behov utan att förenkla för mycket. Det 

handlar också om att inte uppmärksamma elevens svårigheter inför andra vilket kan leda till 

en känsla av exkludering. Det innebär att läraren har en vital roll i klassrummet där det är 

viktigt med en tydlig struktur på lektionerna med bland annat ordningsregler samt att i 

klassrummet skapa ett klimat där alla elever känner sig trygga med varandra.  

 

Resultatsammanfattning 

För att sammanfatta resultatet utifrån de tre forskningsfrågorna visar resultatet följande: 

Sett ur frågeställningen NPF-elevers upplevelse av inkludering i skolan går det uppfatta att för 

informanterna är det viktigt att känna sig delaktiga i klassrummet och ingå i ett socialt 

sammanhang både i och utanför klassrummet. Det skapar en inkluderingskänsla. De flesta 

eleverna upplever sig inkluderade i skolan och anser att de får förutsättningar att utvecklas 

genom lärarens undervisningsmetoder och den struktur som finns i klassrummet.     

Gällande lärarrelationens påverkan på inkluderingskänslan hos NPF-elever påvisas att 

informanterna anser att relationen till läraren är av stor betydelse för upplevelsen av att vara 

inkluderad även om det också framkommer att relationen till klasskamraterna är av betydelse.   

Utifrån frågeställningen om NPF-elevers tankar kring hur skolan kan arbeta för att dem ska 

känna sig inkluderade utkristalliseras tre delar. För det första måste eleverna uppleva sig 

inkluderade i klassrumsmiljö. För det andra handlar det om att eleverna känner sig socialt 

delaktiga under hela skoldagen inte enbart på lektionerna. För det tredje har läraren en stor 

roll i att anpassa undervisningen efter elevens behov samt skapa ett klassrumsklimat där alla 

elever känner sig trygga och delaktiga. 

  

Resultatanalys 

För att försöka besvara syftet att beskriva och analysera hur NPF- elever upplever inkludering 

i sin skolvardag samt redogöra för elevernas tankar kring hur skolan kan arbeta med 

inkludering har jag delat in resultatanalysen i två delar. 

Den första delen grundar sig i studiens tre forskningsfrågor. Där utgångspunkten är de teman 

som Asp-Onsjö (2006) använt i sin undersökning gällande den rumsliga-, sociala- och 
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didaktiska inkluderingen av elever. Dessa teman i studien ses också i relation till det 

sociokulturella perspektivet. 

Den andra delen uppmärksammar hur studien kan ses utifrån de specialpedagogiska 

perspektiven som innefattar det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 

dilemma perspektivet. 

 

NPF-elevers uppfattning om inkludering 

I resultatets första del beskrivs informanternas uppfattning om inkludering där socialt samspel 

och delaktighet är framträdande. NPF- eleverna menar att inkludering är känslan av 

delaktighet i en grupp och att vara en aktiv deltagare i ett sammanhang. Detta kan direkt 

kopplas mot den sociokulturella teorin där Imsen (2006) och Säljö (2010) förklarar att 

människan präglas av sin omgivning och att denne därför lär av, genom och med varandra. 

Utifrån denna aspekt kan elevernas tankar kring inkludering bottna sig i det sociokulturella 

perspektivet eftersom eleverna beskriver samspelet och kommunikation med andra människor 

som en avgörande del i betydelsen av begreppet inkludering. 

Ur en rumslig aspekt av inkludering uppfattar alla eleverna en fördel med fasta placeringar 

även om det för de flesta informanter innebär en informell kutym som skapats av eleverna 

själva. Detta eftersom det genererar en trygghet men också minskar risken för att känna sig 

utanför när eleven vet var och framförallt med vem de ska sitta. Eleverna upplever att de 

känner sig delaktiga i klassrumsundervisningen och ser det som en självklarhet att vara med 

på lektioner i samma lokal som de övriga eleverna i klassen.   

Ur ett socialt perspektiv finns det elever som inte känner sig som en i mängden delvis 

beroende på olika parametrar. För en elev handlar det om personliga egenskaper exempelvis 

att vara blyg. Det visar sig att även fast eleven försöker vara en del av gruppen genom att vara 

aktiv känner sig eleven lite osäker i klassrummet vilket tyder på att eleven inte upplever den 

trygghet som skapar en inkluderingskänsla.  

En annan elev upplever att hon betraktas utifrån hennes tidigare agerande och förhållningssätt, 

vilket enligt hennes upplevelse påverkar känslan av att vara inkluderad i klassen. Därför är det 

inte helt ovidkommande för uppfattningen av inkludering hur omgivningen uppfattar en 

person. Förutfattade meningar och tankar kring personer verkar ha inverkan på upplevelser 

om och känslan av inkludering. 

Utifrån den sociala aspekten av inkludering är elevernas uppfattning överlag att inkludering 

handlar om att vara en i mängden och därmed också delaktiga i gruppen. Det finns 

beskrivningar från några informanter som upplever sig som annorlunda och socialt inaktiva. 

Det framkommer att det kan finnas en risk att det blir en upplevelse av exkludering om eleven 

inte känner sig trygg i den sociala klassrumsmiljön. Det visar sig också att känslan av 

inkluderingen kan vara att elever inte är socialt aktiva men ändå upplever att möjligheten 

finns när de känner för det.  
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Sett ur ett didaktiskt perspektiv på inkludering uppfattar eleverna sig som delaktiga i 

klassrumsundervisningen om vissa kriterier uppnås. Dessa kriterier innebär att  eleverna får 

stöd och uppmuntran samt undervisas så de kan utveckla sina förmågor. När eleven blir sedd 

av läraren upplever de sig delaktiga och inkluderade. Andra framgångsfaktorer är varierade 

arbetsformer och tydlig struktur.  

Slutligen går det i resultatet utifrån den första frågeställningen att urskilja informanternas 

uppfattningar kring inkludering i skolan. För att NPF-elever ska känna sig inkluderade är det 

viktigt att de ur ett rumsligt perspektiv på inkludering befinner sig i samma klassrum som 

övriga i klassen. Ur ett socialt perspektiv på inkludering behöver NPF-eleverna känna sig 

delaktiga i klassrummet genom att ingå och vara en del i ett socialt sammanhang samt att de 

får förutsättningar att utvecklas ur ett didaktiskt perspektiv på inkludering tack vare lärarens 

undervisningsmetoder och struktur i klassrummet.     

 

Lärarrelationen påverkan till inkluderingskänslan hos NPF-elever 

Studien visar på att merparten av informanterna tycker att interaktionen och relationen till 

läraren påverkar inlärningen men också att eleven uppfattar sig som uppmärksammad vilket 

bidrar till att känna sig inkluderad. Det länkas samman till den sociokulturella teorin med 

Imsens (2006) tankar om att människan påverkas och lär av, genom och med varandra. 

I studien uppmärksammas elevernas uppfattning kring relationen till läraren och dess inverkan 

på känslan av att vara inkluderad. Sett ur ett socialt perspektiv på inkludering känner sig 

eleverna överlag sedda av läraren och merparten av informanterna anser att en god relation är 

av stor betydelse för att eleven ska känna sig inkluderad. Det framkommer en bild av att 

lärarens attityd och förhållningssätt är avgörande för elevernas inkluderingskänsla. 

Ur den didaktiska aspekten av inkludering framkommer att lärarna ser NPF-eleverna på 

lektionerna även om de inte alltid har fullständiga kunskaperna om elevernas diagnoser och 

förutsättningar. Samtidigt råder det delade meningar kring hur lärarna hanterar elevernas 

olikheter och hur det i sin tur påverkar känslan av att vara inkluderad. Där menar några elever 

att olikheter ses som en tillgång medans andra anser att lärarna behandlar alla elever lika 

oavsett deras behov. Det framkommer inte hur avgörande den faktorn är för elevernas 

upplevelse av inkludering. Det går dock att konstatera att om läraren agerar nedlåtande eller 

får eleven att uppfatta sig som annorlunda finns stor risk för att denna ska känna sig 

exkluderad på grund av sin diagnos. 

 

NPF-elevers tankar kring skolans inkluderingsarbete 

En viktig del för att eleverna att känna sig inkluderade ur en rumslig aspekt handlar om att  

delta på lektionerna tillsammans med övriga klasskamrater. Samtidigt är det ur en social 

aspekt och en didaktisk aspekt av inkludering viktigt att eleverna känner sig delaktiga i 

skolans verksamhet. Det handlar inte enbart om att vara integrerad tillsammans med de andra 



  

36 

 

klasskamraterna, alltså en del av klassen. Det handlar om att eleven känner sig inkluderad och 

är med i gemenskapen vilket Säljö (2014) och Imsen (2006) poängterar är grundpelare för 

människan. Med andra ord handlar det om att inte bara vara en i gruppen utan att känna sig 

som en i gruppen. Därmed är det avgörande att läraren anpassar undervisningen efter elevens 

individuella behov utan att eleven känner sig utpekad som annorlunda.  

Det gäller alltså att få eleven att känna sig inkluderad och därmed delaktig i alla delar av 

skolverksamheten. Största svårigheten ligger kanske inte i att få eleverna inkluderade i 

klassrummet utan utmaningen ligger i att få eleverna att känna sig delaktig i den sociala 

miljön som sker utanför lektionstid. Det kan vara en svårighet för skolan att lösa detta 

eftersom eleverna själva bestämma vem de vill umgås utanför lektionstid. Därmed finns 

risken att någon elev känner sig utanför den tid på skolan då det inte sker organiserad 

verksamhet.  

 

De specialpedagogiska perspektiven och studien 

De specialpedagogiska perspektiven som finns enligt Emanuelsson (2008) är det kategoriska 

och det relationella. Det kategoriska är att likna vid det Nilholm (2007) beskriver som det 

kompensatoriska perspektivet och det relationella liknar det kritiska perspektivet. I korthet 

handlar det kategoriska/kompensatoriska perspektivet om att det är eleven och dennes diagnos 

som är problemet emedan det relationella/kritiska perspektivet menar att problemet är att 

omgivningen som inte klarar av att hantera elevens krav. Sedan beskriver också Nilholm 

(2007) ett tredje perspektiv som handlar om att det finns olika dilemman som gör det 

komplext att se specialpedagogiken utifrån det ena eller andra perspektivet. 

Den första frågeställningen handlar om NPF-elevers uppfattning om inkludering och sett 

utifrån aspekterna (rumslig, social och didaktisk) samt de specialpedagogiska perspektiven 

framkommer följande. Informanterna betonar vikten av att delta och uppleva sig delaktig i 

klassrumsundervisningen och utifrån det rumsliga perspektivet av inkludering uppfattar sig 

eleverna vara det. Inom den sociala aspekten beskriver informanterna vikten av att uppleva 

sig som en i mängden och vara en del av gemenskapen, då uppfattas en känsla av att vara 

inkluderad. Utifrån den didaktiska aspekten menar eleverna att det är viktigt att det finns en 

tydlig struktur och att eleven upplever sig vara involverad lektionerna. Det tyder på att utifrån 

de specialpedagogiska perspektiven råder överlag ett relationell/kritiskt perspektiv eftersom 

eleverna mestadels känner sig som delaktiga både innanför och utanför klassrummets väggar.  

Det finns dock vissa tendenser där eleverna inte riktigt känner sig inkluderade utifrån den 

sociala aspekten. Det sker mestadels på rasterna eftersom vissa elever inte känner ett behov av 

att ha en betydande social gemenskap med sina skolkamrater. Inom det didaktiska 

perspektivet handlar det om tillfällen då eleverna har svårt att uppfatta lärarens arbete med 

elevens styrkor och svagheter. Det går dock inte att dra någon slutsats att det handlar om ett 

kategoriskt/kompensatorisk perspektiv från skolan i egentlig mening utan snarare att det finns 

indikationer på att det kan förekomma den typen av specialpedagogiskt perspektiv från 

skolans sida. Därför måste ändå denna frågeställning bottna i en form av dilemmaperspektiv. 
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Detta eftersom det inte går att se något tydligt framträdande specialpedagogiskt perspektiv. 

Varken ett kategoriskt/kompensatorisk eller relationell/kritiska perspektiv framträder utan 

precis som Nilholm (2007) menar handlar det om en förståelse av de båda perspektiven i 

förhållande till varandra. Därför måste elevernas uppfattning om inkludering tolkas utifrån ett  

dilemma perspektiv.   

Gällande den andra frågeställningen som behandlar lärarrelationens betydelse till känslan av 

att vara inkluderad anser informanterna att den har stor betydelse. Detta av flera anledningar 

bland annat lärarens lektionsupplägg, agerande vid gruppindelningar och personkemin. Det  

medför att eleverna känner sig trygga och vågar lita på läraren samt ha en ömsesidig dialog 

vilket skapar en känsla av delaktighet. En elev i studien har upplevt ett negativt bemötande 

från en lärare vilket gjorde att eleven kände sig förminskad och förlöjligad eftersom läraren 

förenklade uppgifter i för stor utsträckning så eleven kände sig utpekad. Sett utifrån de olika 

specialpedagogiska perspektiven uppfattas i studien en blandning av ett relationell/kritisk 

perspektiv och ett kategorisk/kompensatorisk. Det kategoriska/kompensatoriska perspektivet 

eftersom det finns lärare som inte anpassar undervisningen och skapar en tillitsfull relation till 

eleverna och därför finns det elever som uppfattar sig som annorlunda. Det 

relationella/kritiska finns också eftersom skolan försöker skapa inkluderande lärmiljöer 

genom att lärare anpassar undervisningen och arbetar för att eleven ska känna sig trygg, 

uppmärksammad och inkluderad. Således måste även denna frågeställning tolkas utifrån ett 

dilemma perspektiv.    

Sett till den tredje frågeställningen som behandlar NPF-elever tankar kring hur skolan kan 

arbeta för att de ska känna sig inkluderade visar resultatet att det gäller att få eleverna att 

känna sig som aktiva deltagare i klassen. Detta bygger på att eleverna upplever en känsla av 

gemenskap under hela skoldagen både på och utanför lektionstid. Vidare beskrivs att läraren i 

sin roll måste anpassa undervisningen efter elevernas behov och skapa ett klassrumsklimat där 

alla elever känner sig delaktiga och trygga. När denna frågeställning kopplas mot de 

specialpedagogiska perspektiven utkristalliseras ett relationellt/kritiskt perspektiv. Detta 

eftersom resultatet visar på skolans roll i att få eleverna att känna sig som aktiva deltagare i 

klassen och i den övriga skolverksamheten samt att läraren i sin roll ska arbeta för att eleven 

ska få den pedagogiska stöttning som krävs för att nå så långt som möjligt utifrån sina 

förutsättningar. Att detta perspektiv framkommer under denna frågeställning kan återknytas 

till Skollagen 3§ (SFS 2010:800) där det beskrivs att samtliga elever ska få förutsättningar att 

stimuleras och utvecklas utifrån sina förutsättningar samt att det ska ges stöd till elever med 

en funktionsnedsättning som har svårt att nå kunskapskraven för att utjämna skillnaderna som 

funktionsnedsättningen ger.  

Samtidigt är det värt att notera att den svenska skolans specialpedagogiska inriktning inte tar 

något tydligt avstamp i något av de specialpedagogiska perspektiven. Det innebär att varken 

det kategoriska/kompensatoriska- eller det relationella/kritiska perspektivet är allenarådande. 

Det visar min studie liksom exempelvis Göransson, Nilholm, och Karlsson, (2011) studie 

kring policydokument i skolan som tillåter lösningar som inte alltid fungerar enligt en 

inkluderande grundtanke exempelvis specialskolor. Vidare beskrivs hur det i läroplanerna 
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finns stöd för inkluderande undervisning men att det inte är ett klarlagt statligt mål vilket leder 

till tolkningar hos kommuner och skolor som skapar olikheter. 

Sammanfattningsvis kan det därför utifrån denna studie uppfattas ett rådande dilemma i vilket 

synsätt som kan uppfattas gällande NPF- elevers upplevelse av inkludering. En slutsats blir 

därför att Nilholms (2007) dilemma perspektiv får utgöra grunden i tolkningen av resultatet i 

studien eftersom det går att uppfatta delar inom både det kategoriska/kompensatoriska och det 

relationella/kritiska perspektivet.   

 

Diskussion 

Diskussionen tar sin utgångpunkt i studiens tre forskningsfrågor och elevernas uppfattning om 

inkludering kopplas mot den rumsliga-, sociala- och didaktiska aspekten av inkludering. 

Därefter ges förslag på framtida forskning och med en kortare sammanfattning avslutas 

studien. 

NPF-elevers uppfattning om inkludering 

I en rumslig aspekt av inkludering uppfattar sig eleverna vara aktiva deltagare på lektionerna 

vilket skapar en känsla av delaktighet och att vara inkluderad. Det kan jämföras med det 

Emanuelsson (2008) skriver utifrån styrdokumenten som framhåller nödvändigheten i en 

inkluderande undervisning. Dock anser Emanuelsson att många skolor idag segregerar elever 

genom att förflytta dessa elever till särskilda undervisningsgrupper för att samla alla elever i 

behov av särskilt stöd på samma ställe. Min studie visar att NPF-eleverna går i sina ordinarie 

klasser. Detta har medfört att eleverna känner sig inkluderade i skolan. Hur skolan som 

studien genomförts på agerar stämmer också överens med det Skolverket (2014) skriver om 

att innan individuellt stöd ges måste skolan fundera kring organisationen där pedagogiska 

metoder, grupper och lärmiljön kan vara tillräckligt för att eleven ska fortsätta utvecklas och 

ändå vara inkluderad.  

Utifrån en social aspekt av inkludering menar merparten av eleverna i studien att det är viktigt 

med att känna sig delaktiga i en social kontext både i och utanför klassrummet. De elever som 

inte upplever sig helt med i gemenskapen beskriver att det beror på något som de själva valt 

och att de själva via en aktiv handling att vilja delta kan förändra detta. I studien från 

European agency for development in special needs education (2003) påvisas att elever i behov 

av särskilt stöd upplever att det mest problematiska med att känna sig inkluderad beror på 

deras sociala och känslomässiga svårigheter. De flesta informanter i min studie förklarar att 

de inte anser sig som exkluderade från de övriga klasskamraterna eller skolan som helhet. De 

upplever inte heller att deras sociala svårigheter påverkar möjligheten till att vara delaktig i 

sociala sammanhang. Däremot beskriver en elev att denne helst undviker att umgås med andra 

tack vare att denne känner att det är svårt att samtala med andra och att denne får en känsla av 

att ta någon annans plats i samtalet samt upplevelsen att inte ha något att bidra med i samtalet. 

Det eleven beskriver kan vara något som ligger i elevens personlighet eller också utifrån 

diagnosen Aspergers syndrom men det går bara spekulera i. Denna förklaring kan dock 
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jämföras med den upplevelse som påvisas av European agency for development in special 

needs education (2003) där känslan av inkludering minskar med anledning av svårigheter i det 

sociala samspelet. 

Sett ur den didaktiska aspekten av inkludering upplever samtliga informanter att 

organisationen på lektionen främjar lärandet och kunskapsinhämtningen. Det visar också 

studien från European agency for development in special needs education (2003) där 

undervisningsmodeller som bygger på kollektivt lärande, samarbete och heterogena grupper  

skapar en inkluderande undervisning. Dessa båda resultat kan också kopplas till Säljö (2010) 

som menar att lärandet sker gemensamt där individer och grupper förmedlar och skapar 

lärdomar tillsammans i enlighet med den sociokulturella teorin. 

Det finns vissa likheter mellan denna studie och Kaasbøll Hansens (2013) avhandling där 

båda studierna undersöker elevernas uppfattning av inkludering. Skillnaden är att Kaasbøll 

Hansen (2013) fokuserar på elever som just gått ut gymnasieskolan och endast på de elever 

som är diagnostiserad med ADHD. Denna studie tittar på elever inom NPF mer övergripande 

men med fokus på ADHD/ADD och Aspergers syndrom samt att dessa fortfarande går på 

gymnasiet. En annan skillnad är att Kaasbøll Hansen (2013) delar in inkludering i en social 

aspekt och akademisk aspekt medan denna studie valt att använda Asp-Onsjös (2006) 

perspektiv utifrån den rumsliga, sociala och didaktiska inkluderingen av elever. Värt att 

tillägga är att den sociala inkluderingen i de båda studierna behandlar ungefär samma innehåll 

samt att Kaasbøll Hansen (2013) akademiska perspektiv är en kombination av Asp-Onsjös 

(2006) rumsliga och didaktiska perspektiv.  

Det som framkommer i båda studierna är att undervisningen ska anpassas efter elevens behov 

och därigenom ska eleverna få förutsättningar att utvecklas. En god relation till läraren ökar 

tryggheten och medför en större känsla av delaktighet framförallt i klassrummet. En 

klassrumsmiljö med tydlig struktur på undervisningen och ordning på lektionerna är 

framgångsfaktorer. Båda studierna visar att fasta placeringar i klassrummet skapar trygghet 

hos eleverna. En annan faktor är att eleverna ingår i en social kontext både i och utanför 

klassrummet och därmed känner sig delaktig i en social gemenskap även om eleven själv 

väljer när denne ingår i denna gemenskap.  

Den största skillnaden mellan studierna är att i Kaasbøll Hansen (2013) avhandling beskrivs 

vikten av acceptans, där vissa elever har svårt att acceptera sin diagnos. Det är inget som 

framkommer i min studie mest troligt därför att acceptans inte låg inom fokusområdet för 

denna studie.   

 

Lärarrelationen påverkan till inkluderingskänslan hos NPF-elever 

Några av eleverna anser att lärarna behandlar alla elever lika och att det inte tas särskild 

hänsyn till varje enskild elevs utgångsläge och förutsättningar vilket dessa elever tror beror på 

att lärare inte har kunskaper om eleven och dennes behov.  Denna upplevelse kan påverka 

elevens känsla av att vara med på samma villkor som alla andra och kan i sin tur leda till att 
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eleven inte uppfattar sig som inkluderad. Det stämmer inte överens med vad som står i 

Skollagen 3§ (SFS 2010:800) där alla elever ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar samt att alla elever ska få stöd och utmaning mot att nå utbildningsmålen samt 

att elever med funktionsnedsättning ska få stöttning för att utjämna följderna av 

funktionsnedsättningen. Även Gillberg (1992) konstaterar att en av de grundläggande 

faktorerna i pedagogiken med elever med diagnosen autism är att se den enskilda elevens 

individuella förutsättningar och fokusera på vad som funkar bäst för eleven. 

Relationen till läraren är av stor betydelse för att eleverna ska känna sig inkluderade enligt 

informanterna. Det beror delvis på lärarens möjligheter att påverka gruppkonstellationer men 

också för att förtroendet till läraren möjliggör att eleven vågar öppna sig och lita på läraren 

vilket medför att eleven blir mer involverad i undervisningen och att känslan av att vara 

inkluderad ökar. Detta visar också Gillberg (1992) som menar att det behövs kontinuitet bland 

annat med att ha färre antal lärare till elever med NPF för att skapa en trygghet. Fördelen är 

också att läraren kan lära känna elevens styrkor och svagheter vilket gör att läraren kan skapa 

en undervisning som eleven uppfattar som meningsfull. Läraren sitter i en maktposition i 

förhållande till eleven och måste därför vara aktsam i sitt agerande så att denne skapar ett 

ömsesidigt förtroende till eleven. Det medför att eleven kan känna sig trygg men också 

acceptera lärarens val av undervisningsmetoder och innehåll. Känner sig eleven trygg får 

denne möjlighet att både utveckla sina förmågor i skolan samt känna sig uppmärksammad och 

delaktig i sin skolgång. 

Eleverna beskriver att ett positivt bemötande och en personlig relation till läraren medför att 

eleverna känner sig tryggare och mer motiverade på lektionerna. Dessutom vågar eleverna 

fråga när de inte förstår en uppgift. En elev ger också förklaringen att om det går bra att 

komma överens med läraren går det också bättre i klassrummet. Det menar också Swärd och 

Florin (2011) där det viktigaste för en elevs mående och lärande är lärarens kompetens och 

engagemang. Det visar också resultatet av denna studie där lärarens relation till eleven är 

viktig ur två aspekter dels ur inlärningssynpunkt där läraren kan motivera eleven men också 

ur en inkluderingsaspekt där läraren ser eleven och aktivt arbetar för att denne ska vara och 

känna sig delaktig. 

Informanternas berättelser visar att lärarens attityd och förhållningssätt är av största vikt för 

att eleverna ska känna sig inkluderade dessutom uppfattar eleverna att de får stöttning på 

lektionerna även om det inte alltid är anpassat efter eleven. Det finns delade uppfattningar i 

hur lärarna hanterar elevernas olikheter och anpassar undervisningen vilket inverkar på 

elevernas känsla av att vara inkluderad. I Kantavong och Sivabaedyas (2010) studie där 

läraren hade en fördjupad kunskap och förståelse för olika elevers behov samt en strukturerad 

undervisning med ökade elevsamarbeten förbättrades elevernas studieresultat samt att 

eleverna kände en ökad delaktighet. Det menar även Kotte (2017) som beskriver att lärare är 

positiva till inkluderande undervisning dock upplever de en svårighet att förmedla kunskaper 

utifrån elevers skilda förutsättningar. Kotte menar att lärarna försöker arbeta inkluderande 

utifrån sina kunskaper men uppvisar en avsaknad av pedagogiska verktyg för att det ska ske 

en optimal inlärning och inkluderande undervisning. Utifrån detta är det viktigt att läraren i 

sin undervisning funderar kring lektionsupplägg där det gäller att få eleverna att känna sig 
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delaktiga samt att läraren har pedagogiska verktyg som exempelvis kollegial samverkan, 

specialpedagogiskt stöd från elevhälsan eller stödmaterial. Detta eftersom läraren har en stor 

del i elevernas uppfattning om att vara inkluderade i klassrummet. 

Eleverna uppfattar att relationen till läraren har en betydelse för upplevelsen av att vara 

inkluderad som tidigare nämnts även om också klasskompisar bidrar till den känslan.  

I Ågebrants (2016) rapport om ADHD elevers upplevelse av skolsituationen betonas den 

upplevda delaktigheten som avgörande för hälsan och lärandet i skolan. En av 

nyckelfaktorerna för att eleverna ska lyckas i skolan är att eleven har goda relationer med de 

vuxna på skolan som de träffar regelbundet. Det stämmer också in på Hatties (2011) studie 

som visar att relationen till läraren är den faktor som har störst inverkan på elevernas 

studieresultat och känslan av att vara inkluderad. Även Kotte (2017) påvisar i sin studie att 

lärarrollen är väldigt betydelsefull i elevernas inlärning men även av betydelse för att det sker 

en inkluderande undervisning i klassrummet. Utifrån informanternas upplevelse i denna studie 

och Ågebrants (2016), Hatties (2011) samt Kottes (2017) beskrivningar kan en slutsats vara 

att goda relationer till läraren har positiv betydelse både för känslan av inkludering och för 

lärandeprocessen.    

Värt att notera är att några av eleverna i studien anser att läraren har en betydelsefull roll för 

elevernas känsla av inkludering men menar samtidigt att relationen till klasskompisarna är 

ännu mer vitalt för inkluderingskänslan. En elev beskriver att läraren träffar eleven några 

gånger i veckan men klasskompisarna finns ständigt runt omkring. Där finns paralleller med 

Kaasbøll Hansens (2013) avhandling där resultatet visar att kamratskapet med jämnåriga i 

skolan också är en viktig del till känslan av att vara inkluderad.    

 

NPF-elevers tankar kring skolans inkluderingsarbete 

Denna frågeställning behandlar NPF-elevers tankar kring hur skolan kan arbeta för att de ska 

känna sig inkluderade. Dels handlar det om att eleverna upplever sig inkluderade i 

klassrumsmiljö vilket innefattar att eleverna känner sig delaktig klassrummet vilket de flesta 

av eleverna oftast gör. Det anknyter till det Svenska Unescorådet (2008) skriver om att det 

uttrycks i läroplanerna att skolans uppdrag bland annat handlar om att förmedla normer och 

värderingar med fokus på att alla elever är delaktiga.  

Resultatet påvisar att informanternas upplevelse av fasta placeringar har en positiv inverkan 

på inkluderingskänslan och det kan vara en del i skolans arbete för att skapa en lärmiljö där 

alla elever upplever sig delaktig. Vidare menar informanterna att skolan ständigt måste arbeta 

för att få eleverna att uppleva sig som aktiva deltagare i sin klass vilket kan kopplas till 

Karlsudd (2012) som anser att inkludering inte är självklar utan hela tiden en process som 

arbetar mot segregering. Därför är inkludering ett ständigt pågående arbete och inte något som 

går att ta för givet. 

Det framkommer i resultatet att informanterna betonar vikten av att känna sig social delaktiga 

under hela skoldagen och en av informanterna beskriver att den absolut viktigaste faktorn i att 
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känna sig inkluderad är att inte aktivt bli utestängd från gemenskapen vare sig från 

klasskamrater eller från lärare. Det kan återkopplas till Nilholms (2006) förklaring till 

begreppet inkludering där elever i behov av särskilt stöd ska vara aktiva deltagare i den 

vardagliga skolmiljön. Det innebär alltså att NPF-elever ska ha samma förutsättningar till 

delaktighet i skolan. Dock finns det en problematik i de situationer som lärarna och skolan 

inte kan kontrollera exempelvis rasterna. Här finns ett dilemma där skolan ständigt måste 

arbeta aktivt för att alla elever, oavsett om de har en diagnos eller inte, känner att de tillhör 

den sociala gemenskapen i klassen och på skolan. En väg i detta arbete kan vara att arbeta 

med samarbete, relationskapande verksamhet och mobbingförebyggande övningar för att öka 

förståelsen för varandra. Det kan förhoppningsvis också utmynna i att eleverna tar hand om 

varandra utanför lektionstid.    

Det framgår från informanterna att läraren har ett stort ansvar i att anpassa undervisningen 

efter elevens behov och skapa ett klassrumsklimat där alla elever kan känna sig delaktiga och 

trygga. Vidare anser eleverna att lektionens organisation är viktig samt lärarens 

undervisningsmetoder även om det är svårt för eleverna att beskriva hur läraren arbetar för att 

de ska utvecklas. Enligt Patterson (2002) har det varit vanligt att elever i behov av särskilt 

stöd deltar i ordinarie undervisning utan att undervisningen har anpassats efter deras förmåga 

vilket gjort att många av skolans elever inte fått möjlighet att nå sin fulla potential. För att 

arbeta inkluderande måste skolan och framförallt den enskilde läraren anpassa skolmiljön så 

att den blir inkluderande för samtliga elever. Det ligger en enorm utmaning för läraren att 

möjliggöra en skolsituation där alla elever oavsett ursprung, social tillhörighet, etnicitet eller 

funktionsnedsättning känner sig delaktig och inte exkluderad av omgivningen.    

Informanterna i denna studie har olika diagnoser inom NPF-spektrat och några av dessa 

upplever att kärnfrågan i att känna sig inkluderad är att få anpassningar och ett bemötande av 

läraren där eleven upplever sig delaktig på samma villkor som de övriga i klassen. Det kan 

sammanlänkas till Cederborg, Hellner Gumpert och Larsson Abbad (2009) som menar att 

NPF-elever har större svårigheter inom en rad områden. Likaså beskriver European agency 

for development in special needs education (2003) vikten av att undervisningen organiseras 

efter elevernas olika förutsättningar och behov vilket är en utmaning för lärare. Således måste 

skolan arbeta för att eleverna får de förutsättningar och den förståelse som krävs för att kunna 

känna sig delaktiga och inkluderade.   

Det framkom i elevernas beskrivningar att majoriteten anser att fasta placeringar var något 

som hade positiv inverkan både för studierna och för känslan av att vara inkluderad. 

Grönlund, Idell, och Öhnstedt (2008) beskriver hur skolan förändrats på många sätt i samband 

med läroplansförändringarna 1994 och att det inte längre finns samma tydliga struktur vilket 

blir till nackdel för elever med AST. Gillberg (1992) menar att en av de grundläggande 

förutsättningarna för elever med autism är kontinuitetsprincipen som innebär att det sker så få 

förändringar som möjligt i exempelvis  skolmiljö, lärare och lokaler. Därmed kan detta 

sammanvävas med elevernas beskrivning kring fasta placeringar. Utifrån Grönlund, Idell, och 

Öhnstedt (2008) och Gillberg (1992) är det därför en idé att skolan reflekterar kring dessa 

frågor exempelvis om det ska vara fasta placeringar för samtliga av skolans elever. Det har ju 

som bekant visat sig att det som fungerar bra för elever i behov av särskilt stöd också fungerar 
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bra för alla elever i likhet med det European agency for development in special needs 

education (2003) skriver.  

 

Framtida forskning 

Något som framkom i denna studie var att de flesta av informanterna anser att läraren har en 

betydande roll för att eleverna ska känna sig inkluderade i skolan. Vad några elever upplevde 

som ännu mer betydelsefullt var klasskamraternas betydelse för inkluderingskänslan. Det 

finns i dagsläget inte många studier som analyserat den delen, det vill säga hur sociala 

relationer med jämnåriga kamrater påverkar elevens känsla av att vara inkluderad. Av den 

anledningen skulle det vara intressant att genomföra en studie där den infallsvinkeln låg i 

fokus.  

Den här studien är genomförd med en kvalitativ metod i form av intervjuer vilket gör den 

väldigt djupgående utifrån de deltagande informanternas uppfattning kring inkludering dock 

blir studien inte fullt så representativ med tanke på antalet informanter. Det hade varit 

intressant att genomföra en liknande studie som denna men att använda sig av en kvantitativ 

metod i form av exempelvis enkäter. Nackdelen skulle vara att enkätfrågorna skulle behöva 

bli mer standardiserade än vad intervjuguiden är i denna studie. Fördelen är att underlaget av 

informanter skulle öka genom att fler elever inom NPF-spektret skulle kunna delta vilket i sin 

tur kan ge en tydligare bild över hur känslan och upplevelsen av inkludering ser ut för NPF-

elever i ett nationellt perspektiv. Det skulle också vara möjligt att genomföra en liknande 

studie som denna men med fokus på ett internationellt perspektiv.   

 

Avslutning 

Sammanfattningsvis var syftet med denna studie att beskriva och analysera hur NPF- elever 

upplever inkludering i sin skolvardag samt redogöra för elevernas tankar kring hur skolan kan 

arbeta med inkludering.  

Det visar sig att eleverna uppfattar sig vara inkluderade tack vare att de känner sig delaktiga i 

klassrummet både utifrån sitt deltagande och det sociala samspelet med klasskamrater och 

lärare. Det visar sig att eleverna uppfattar lärarens roll som väldigt viktig för att elever inom 

NPF- spektrum ska känna sig inkluderade. För att skolan ska möta NPF- elevernas tankar om 

inkludering finns det utmaningar exempelvis att få elever med NPF att känna sig inkluderade 

utanför lektionstid. Det innefattar också att läraren ger eleverna det stöd och den 

uppmärksamhet som de behöver för att känna sig inkluderade och därigenom kunna nå så 

långt de kan utifrån sina förutsättningar. 

Följande tre frågeställningar besvarar syftet: 

Utifrån frågeställningen kring NPF-elevers uppfattning om inkludering anser informanterna 

att de är inkluderade i skolan tack vare att det finns en känsla av delaktighet i klassrummet, en 
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upplevelse av att ha eller känna av möjligheten till en social gemenskap i och utanför 

lektionerna samt att dem får didaktiska förutsättningarna av läraren och skolan.  

Utifrån frågeställningen hur lärarrelationen påverkar känslan av att vara inkluderad för elever 

med NPF upplever informanterna att lärarrelationen har en stor betydelse för 

inkluderingskänslan dessutom inverkar också i viss mån relationen till övriga klasskompisar i 

skolan.   

Utifrån frågeställningen som behandlar på vilket sätt NPF-elever anser att skolan kan arbeta 

för att de ska känna sig inkluderade visar det sig utifrån informanternas uppfattning att tre 

delar bör uppfyllas. Den första är att elever måste känna sig inkluderade i klassrumsmiljön. 

Det andra innefattar att eleverna ska känna sig delaktiga under övriga delar av skoldagen, inte 

enbart på lektionerna. Den sista handlar om att läraren under lektionerna aktivt arbetar för att 

anpassa undervisningen till varje enskild elevs förutsättningar samt skapar ett klassrumsklimat 

där alla elever får plats att utmanas och utvecklas.  

Avslutningsvis kan konstateras att elever inom NPF-spektrat har rätt till samma möjligheter 

som alla andra och utifrån denna studie visar det sig att dessa elever upplever sig överlag vara 

inkluderade i mångt och mycket. Dock finns situationer och känslor där eleverna upplever sig 

som annorlunda. Genom att ta del av denna studie kan specialpedagoger, lärare och rektorer 

samt annan skolpersonal få en uppfattning om hur de kan arbeta för att utveckla skolans 

inkluderingsarbete.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

- Syfte med denna studie är att belysa elever med NPFs tankar och upplevelser av 

inkludering i skolan.  

- Riktlinjer för intervjun, etik och tidsramar. 

 

Tema: Uppvärmning 

1. Ålder?  

2. Kön?  

3. Årskurs? 

4. Diagnos? 

Tema: Inkludering 

Del 1. Generellt 

- Kan du inledningsvis beskriva hur en helt vanlig skoldag ser ut för dig? 

 

- Vad det roligaste med skolan? 

 

Del 2. Diagnosen 

- Vad var din upplevelse när du fick din diagnos? (Tänker du att det är bra att veta at jag har 

den, är det något som blivit annorlunda)? 

 

- Hur upplever du själv att ha din diagnos? 

 

- Vad upplever du själv som mest utmanande med din diagnos? 

 

- Hur påverkar din diagnos inlärningen i skolan? 

 

Får du något specialpedagogiskt stöd? Har du någon assistent/specialpedagog knuten till dig? 
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Vid ja, 

 - I vilken form? 

- Hur många timmar? 

- Hur ofta är du tillsammans med assistenten? På rasterna? Hela skoldagen? Bara i klassrummet? 

- I vilken grad påverkar du själv din skoldag? 

- I vilken grad upplever du att specialpedagogen påverkar din skoldag? 

 

Del 3. Inkludering 

- Vad lägger du i begreppet att vara inkluderad? 

 

- Vad menar du är viktig för att en du ska känna dig inkluderad? 

 

- Hur ser en inkluderande lärmiljö ut enligt dig? 

 

- Ses olikheter som en tillgång i klassrummet och på skolan? På vilket sätt uttrycker det sig? 

 

 

Del 4. Rumslig inkludering 

- Var sker din undervisning (I klassrummet, i en mindre grupp eller annat?)? 

 

- Hur tycker du den undervisningen fungerar? 

 

- Har du en fast plats och var i klassrummet är den? Vad tycker du om den placeringen? 

 

- Vad är dina synpunkter till vad som görs bra och vad som skulle kunna göras annorlunda 

gällande den undervisning du får i klassrummet? 
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Del 5. Social inkludering 

- Vilken roll upplever du att du har i klassen? (Hur känner du att andra ser på dig?) 

 

- Är du öppen med diagnosen (vet de i klassen om den/ hur tror du det påverkar dig)? 

 

- Hur upplever du att du är delaktig när ni arbetar med en gruppuppgift i klassen?  

 

- Vad gör du på rasterna? Umgås du med några andra på rasterna? Vad är anledningen till att 

du vill/inte vill umgås? 

 

- Känner du dig socialt delaktig i gruppen/klassen och på skolan?  

 

 

Del 6. Didaktisk inkludering 

- Når du målen i de olika ämnena/kurserna? 

 

- Vilket ämne tycker du bäst om? Varför? 

 

- Hur tillvaratar lärare dina styrkor för att genomföra en undervisning där du känner att du 

utvecklas tycker du? 

 

- Vilket ämne tycker du minst om? Varför? 

 

- Hur arbetar lärare med dina svagheter så att du kan utveckla dessa?  

 

- Vilken undervisningsform tycker du bäst om? Projekt, individuellt arbete, grupparbete osv. 

Vad är anledningen till detta? 
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- Vilken inlärningsstrategi passar dig bäst när du ska lära dig något i skolan? (Lyssna, skriva, 

rita, arbeta eller resonera samt individuellt eller grupparbete). 

 

- I vilken utsträckning är undervisningen organiserad så att du upplever att du förstår vad som 

ska göras, hur länge det ska göras och varför det ska göras? 

 

Del 7. Relationen till läraren 

- Beskriv hur din kontakt med läraren påverkar din studiesituation? 

 

- Hur stor betydelse har relationen till läraren för att du ska känna dig inkluderad? 

 

- Vem av de vuxna (vikarie, klassföreståndare, assistent, specialpedagog eller lärare i vilket 

ämne) på skolan har du mest förtroende för? Anledning?  

 

- Upplever du att lärarna har kunskap om dig och dina svårigheter (Känner du att läraren ser 

dig och tar kontakt med dig)? 

 

Del 8. Faktorer i skolan 

- Har du några tankar om vilka faktorer i skolan som kan påverka så att elever med NPF 

känner sig inkluderade? 

 

Del 9. Sammanfattning av intervjun, frågor hur intervjun kändes. 

- Upplever du att du har fått sagt det du tycket var viktigt att berätta? 

 

- Är det något du vill tillägga? 

 

- Hur upplevde du att det var och bli intervjuad om temat inkludering? 

 

Tack för intervjun och att du delade med dig av dina erfarenheter till denna studie. 
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Bilaga 2 

Hej! 

Jag heter Henrik Frank och studerar till specialpedagog vid Umeå universitet. I mitt 

examensarbete gör jag en undersökning kring hur elever med NPF (neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar) upplever inkludering i skolan. För att få fram material till min studie 

önskar jag intervjua några elever. Ditt/Ert barn är ett av dessa. 

 

Naturligtvis sker detta helt konfidentiellt och med stor försiktighet så att ingen upplever sig 

utpekad. Det är givetvis valfritt om man vill delta och vid ert medgivande är det upp till 

Ditt/Ert barn om han/hon vill vara med. 

 

Har ni frågor eller funderingar maila till henrik.frank@edu.lycksele.se 

 

Hälsningar 

Henrik Frank  

Specialpedagogstudent 

Umeå universitet 
  

 

Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undersökningen och intervjun 

Datum: 

Underskrift:   

 

mailto:henrik.frank@edu.lycksele.se

