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Sammanfattning 

 
Titel: Skolan som samhällsrepresentant. En intervjustudie om lärares erfarenhet gällande 

inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Title: The school as a representative of society. An interview study regarding teachers’ experience 

of including students with a neuropsychiatric disability.  

 

Författare: Ida Léonarde och Kristin Tossavainen 

 

Termin och år: Ht 2011 

 

Institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.  

 

Ämnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar valdes eftersom det är aktuellt inom skolans värld. 

Tidigare forskning har visat att lärares kompetens inom området ofta brister och att den svenska 

skolan inte alltid lyckas i att vara en skola för alla. Syftet med arbetet var att undersöka nio lärares 

erfarenhet gällande inkludering av elever med neuropsykiatriska diagnoser. Frågeställningarna var: 

Vilken kompetens har lärarna för att kunna inkludera diagnosticerade elever i sin undervisning och 

på vilka sätt har de erhållit den? Vilka möjligheter och hinder upplever lärarna att det finns i arbetet 

med inkludering av diagnosticerade elever? På vilka sätt anpassar lärarna sin undervisning för att 

elever med neuropsykiatrisk diagnos ska uppnå kursmålen? Kvalitativa intervjuer av nio 

informanter har utgjort metoden. Huvudresultatet har visat att lärare ansett sig sakna kunskap om 

NPF när de börjat jobba, de har erhållit kompetensen de besitter idag genom arbetet med elever som 

har en neuropsykiatrisk diagnos. En möjlighet lärarna upplever med att dessa elever inkluderas är 

att skolan blir en representant för hur samhället ser ut. Hinder kan vara ramfaktorer, främst tidsbrist. 

Anpassning av undervisning kan ske genom strukturerade lektioner med korta instruktioner, 

förlängd provtid och anpassade uppgifter. Undervisningen för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar skulle kunna förbättras genom att lärare får en större kunskap inom området 

och att de ges fler resurser, främst i form av tid och mindre klasser.  

 

Nyckelord: Specialpedagogik, neuropsykiatriska diagnoser, inkludering, lärares kompetens,  

högstadiet, gymnasiet.



 

 

 
 

Abstract  

 
Title: The school as a representative of society. An interview study regarding teachers’ experience 

of including students with neuropsychiatric diagnoses in school.  

 

Authors: Ida Léonarde och Kristin Tossavainen 

 

Semester and year: Fall 2011 

 

Institution: The institution of applied educational science. 

 

Summary: The topic of neuropsychiatric diagnoses was chosen because it is very current within 

the school today. Former research has shown that the competence of teachers very often tends to 

fail and the Swedish school does not succeed in being a school for everybody.   The purpose of this 

thesis was to investigate nine teachers’ experience of inclusion of students with neuropsychiatric 

diagnoses. The problems were: What capability do the teachers have to include students with a 

diagnosis in their education and in what ways have they received it? What possibilities and what 

obstacles do the teachers believe there are with inclusion of students with diagnoses? In which ways 

do the teachers adjust their education in order to make the students with neuropsychiatric diagnoses 

achieve the goals of the curriculum? Qualitative interviews with nine informants have constituted 

the method. The main result has shown that the teachers have found themselves without knowledge 

within the neuropsychiatric area when they began their career, they have received the competence 

they possess today by working with students with neuropsychiatric diagnoses. Pros with inclusion 

of these students is that the school should be a representative of society as it really is, obstacles with 

inclusion may be lack of time and too large classes. Adjustment of the education might be done by 

structured classes with short instructions, extended time when writing tests and adjusted tasks. The 

conclusion is that teachers don’t get any education within this topic; instead they have to learn by 

themselves by trial and error. The education for students with neuropsychiatric diagnoses could 

improve by educating teachers and giving them better resources like time and smaller classes.  
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1. Inledning 

 

Som blivande lärare för grundskolans senare år och gymnasiet kommer vi med stor sannolikhet att 

arbeta med ungdomar som fått en neuropsykiatrisk diagnos. Christopher Gillberg (2005) har i 

många år forskat om barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och 

därigenom fått stor erfarenhet om ämnet. Han säger att vart fjärde till vart sjätte barn som börjar 

skolan har beteendeavvikelser som innebär att någon form av åtgärd krävs. Enligt Skolverket 

(2006) är det av dessa elever ytterst få som söker sig vidare till gymnasiets natur- eller 

samhällsvetenskapliga utbildningar. Detta tycker vi är ett tecken på att skolan fortfarande inte 

lyckas med att vara ”en skola för alla” och att det fortfarande är elevernas ansvar att anpassa sig till 

skolans miljö och inte tvärtom.  

2011 års läroplan säger att alla elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning och att läraren ska 

”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Skolverket, 2011:8).  

Därmed förväntas det av oss som blivande lärare att vi ska kunna hantera och utgöra ett stöd för 

dessa elever. Självklart vill vi kunna ge alla elever en likvärdig utbildning, men vi anser att det i vår 

utbildning saknats information om hur vi ska hantera dessa elever. Det är den största anledningen 

till varför vi är intresserade av hur lärares arbete ser ut när de har elever som diagnosticerats med en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett aktuellt ämne visas genom att mycket forskning 

redan gjorts inom området. Vid sökning på andra uppsatser har vi hittat att andra gjort 

undersökningar utifrån elevernas perspektiv. Ett exempel är Rosita Brolins (2010) uppsats, Folk 

som pratar och pennor som rasslar, uppsatsen har även getts ut i bokform. Något som där kom 

fram var att lärare saknade kunskap om neuropsykiatriska diagnoser, vilket gjorde skolgången svår 

för eleverna. Även att undersöka ämnet utifrån lärares perspektiv har tidigare gjorts men då ur 

lärare som arbetat med tidigare åldrars perspektiv samt ur specifika ämnesområden (Jakobson 

Löfgren, 2010; Carlsson & Magnusson, 2005). Eftersom vi ska bli lärare för grundskolans senare år 

och gymnasiet vill vi ta del av lärares erfarenheter av elever i högre åldrar. Av egna erfarenheter vet 

vi att ungdomsperioden för många kan vara en svår tid, om man dessutom är i behov av mer stöd än 

andra är denna tid förmodligen extra jobbig. Lorentz (2010) skriver om ungdomar som har 

Asperger och menar att eftersom de behöver mer stöd och tid att utveckla sin sociala och adaptiva 

förmåga är denna period i livet svår. De kan ha många styrkor och stor potential att utvecklas men 

många gånger blir de hindrade av svårigheterna. 

I Skolinspektionens (2011) rapport Olika elever – samma undervisning framkommer att många 

skolor inte klarar av att anpassa undervisningen till eleverna. Skolorna kan inte, i tillräcklig 

utsträckning, ge särskilt stöd till de elever som har behov av det. I närmare varannan grundskola 

håller inte åtgärdsprogrammen tillräckligt hög kvalitet. Det kan handla om att åtgärderna är satta för 

att eleven ska nå annat än själva kursmålen, eller att åtgärderna snarare ska få eleven att ändra sitt 

beteende istället för att visa på vad skolan ska göra för att hjälpa eleven att nå målen. Även 
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gymnasieskolorna kritiseras i rapporten. På en skola av fem uteblir stödinsatser för elever i behov 

av särskilt stöd.  

I UR-programmet Skolministeriet (2011) tas bristerna i skolstödet upp och Alexandra, med bland 

annat diagnosen ADHD, intervjuas och berättar om hur hon upplevt högstadietiden. Hon blev 

placerad i en speciell grupp som kallades ”flexgrupp” där extra stöd skulle ges. Detta fungerade 

dock dåligt. Alexandra fick ingenting gjort och skolkade ofta. Efter ett och ett halvt år ville 

Alexandra gå tillsammans med den vanliga klassen, men då hade hon hamnat efter så mycket att 

ingen riktigt orkade ta tag i frågan om hur hon skulle komma ikapp sina klasskamrater. Hon fick en 

hjälplärare i engelskan, som blev sjukskriven och när ingen vikarie heller dök upp blev det inga 

lektioner. När rektorn tillkallades skylldes de uteblivna åtgärderna på skolans ekonomi. På 

skolavslutningen i årskurs nio bad klassföreståndaren Alexandra om ursäkt för att skolan ibland 

glömt bort att anpassa undervisningen för henne trots att hon själv ofta påpekat exakt vad hon 

behövt hjälp med. I programmet intervjuas även Ann-Marie Begler, Skolinspektionens 

generaldirektör, som menar att om inte eleverna får det rätta stödet kan det skapa livslånga 

konsekvenser för dem. Hon känner igen att det många gånger ges stöd, men att det inte följs upp. 

Eftersom diagnoser kan se så olika ut, finns det inga standardlösningar. Hon tycker att lärare inte 

alltid förstår diagnoser, utan att de ofta mest tycker att eleven är besvärlig. Kommunikationen med 

föräldrar kan också ofta brista när föräldrarna ser deras barns starka sidor, medan skolan istället ser 

vad eleven inte klarar av.  

Att höra om när elever inte får det stöd de behöver av skolan och att lärare inte har kompetens nog 

tycker vi som blivande lärare låter riktigt illa. Vi vill därför undersöka området ur just lärares 

perspektiv för att se hur deras erfarenhet ser ut. Eftersom det är vanligt förekommande med 

neuropsykiatriska diagnoser borde många ha tankar och åsikter om hur just deras undervisning varit 

eller borde ha varit, med tanke på elevers olika behov. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka nio lärares erfarenheter av inkludering av ungdomar i 

högstadie- och gymnasieålder med neuropsykiatriska diagnoser. För att avgränsa området och 

uppnå syftet har vi valt att utgå från tre frågeställningar: 

 

a.) Vilken kompetens har lärarna för att kunna inkludera diagnosticerade elever i sin undervisning 

och på vilka sätt har de erhållit den? 

 

b.) Vilka möjligheter och hinder upplever lärarna att det finns i arbetet med inkludering av 

diagnosticerade elever?  

 

c.) På vilka sätt anpassar lärarna sin undervisning för att elever med neuropsykiatrisk diagnos ska 

uppnå kursmålen? 
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3. Bakgrund 

 

I det här avsnittet tas till en början definitioner av diagnoser upp, sedan följer innehåll ur 

styrdokument och litteratur utifrån ett inkluderingsperspektiv. Vidare avsnitt behandlar lärares 

kompetens, undervisningsstrategier, lärares förhållningssätt och diagnosens betydelse.  

 

3.1. Definitioner av diagnoser 

Här följer definitioner av de diagnoser som behandlas i detta examensarbete. Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) är samlingsnamnet för de diagnoser som har koppling till det centrala 

nervsystemet där svårigheter med socialt samspel, kommunikation, impuls- och aktivitetskontroll, 

uppmärksamhet och inlärning ingår (NPF, 2008). Förkortningen NPF kommer vidare att användas i 

rapporten. 

 

3.1.1. Autism  

Karakteristiska drag för autistiska syndrom är svårigheter att interagera med andra människor, 

svårigheter att ömsesidigt kommunicera språkligt och icke-språkligt samt ett utvecklat 

ritualbeteende, underliga rutiner eller avvikande lekbeteenden. För att man ska kunna ställa 

diagnosen autistiskt syndrom måste alla symptomen finnas (Gillberg, 1999a). 

 

3.1.2. AS Asperger(s) Syndrom  

Det som kännetecknar Aspergers syndrom är svårigheter med ömsesidig kommunikation, snäva 

intressen, behov att införa rutiner och intressen, tal- och språkproblem, problem med icke-verbal 

kommunikation och motorisk klumpighet (Gillberg, 1997). 

 

3.1.3. Autismspektrumstörning 

Detta begrepp innefattar alla tillstånd där funktionsnedsättningar inom minst två av följande tre 

områden ingår; Ömsesidig social interaktion, ömsesidig verbal och icke-verbal kommunikation 

samt fantasi och beteende (Gillberg, 1997).  

 

3.1.4. ADHD Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

ADHD innebär att det finns avvikelser inom något eller flera av områdena uppmärksamhet, 

aktivitet och impulsivitet. Det finns tre typer av diagnosen; När uppmärksamhetsbrist framträder 

starkast, när överaktivitet och bristande impulskontroll framträder starkast och den typ där både 

uppmärksamhetsbrist och överaktivitet framträder (Gillberg, 2005). 

 

3.1.5. ADD Attention Deficit Disorder 

Detta begrepp användes tidigare istället för ADHD. Det som idag menas med ADD är den typen av 

ADHD som är dominerad av uppmärksamhetsbrist (Gillberg, 2005). 
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3.1.6. DAMP Dysfunktion inom Avledbarhet, Motorik och Perception 

DAMP innebär att individen har problem med aktivitetskontroll och uppmärksamhet (ADHD) och 

dessutom problem med motorik och/eller perceptionsstörningar (DCD) (Gillberg, 2005). Begreppet 

DAMP uppstod i Sverige under 80-talet för att ersätta MBD (Minimal Brain Dysfunction) och 

används endast här och i Norden. Många är kritiska till begreppet, däribland Rydelius (1999) som 

menar att begreppet är identiskt med MBD och att det är orsaken till att det inte fått någon spridning 

i övriga världen. Kärfve (2000) ställer sig väldigt kritisk till begreppet och menar att det inte ens 

existerar eftersom det är snarlikt MBD.   

3.1.7. TS Tourette syndrom 

Tourettesyndromet innebär en kombination av motoriska och vokala tics. Svårighetsgraden kan 

variera, det kan innebära alltifrån mindre ryckningar eller blinkningar till mycket svårare och 

handikappande tillstånd med olika former av groteska tics (Gillberg, 1999b).  

 

3.2. Skolans ansvar 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen och alla som arbetar 

inom skolan har ett ansvar att uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. 2011 års 

nya läroplan för grundskolan säger att:  

 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 

2011:11). 

 

Det övergripande ansvaret ligger hos rektorn som ska se till att skolans resultat följs upp och 

utvärderas samt att eleverna får det särskilda stöd de behöver. Skollagen (Regeringskansliet, 2010) 

säger att om det framkommer att en elev inte kommer nå kunskapskraven måste detta anmälas till 

rektorn som ska se till att elevens behov utreds. Rektorn ska också se till att personalen får den 

kompetensutbildning de behöver för att professionellt kunna utföra sina uppgifter (Skolverket, 

2011). Lärarens uppgift enligt styrdokumenten är att ”stimulera, handleda och ge särskilt stöd till 

elever som har svårigheter” (Skolverket, 2011:14).  

 

Ett åtgärdsprogram ska utformas så snart det framkommer att en elev behöver särskilt stöd. I 

åtgärdsprogrammet ska det framgå hur behoven ser ut, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska 

följas upp (Regeringskansliet, 2010). Åtgärdsprogrammet bör beröra tre nivåer gällande eleven man 

skriver åtgärdsprogrammet för; hur verksamheten ser ut, hur det fungerar i klassen och hur det 

fungerar runt eleven. Både elevens långsiktiga och kortsiktiga mål, som snabbt kan utvärderas, tas 

upp och vad eleven ska göra för att nå dessa. Eftersom det sedan ska följas upp anges även av vem, 

på vilket sätt och när detta ska ske. Den som skriver åtgärdsprogrammet är elevhandledaren, men 

även specialpedagog eller övrig personal kan vara med (Lennartsson, 2011-10-17). Skolor med 

bristande resurser får problem med att hjälpa elever i behov av särskilt stöd (Lindström & Pennlert, 
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2006). Vissa skolor har angett i utvärderingar att de bara till viss del har kunnat ge elever i behov av 

stöd den hjälp de har rätt till på grund av bristande resurser (Vernersson, 2007).   

 

3.3. Inkludering  

Enligt Skidmore (2004) är det varje människas rätt att bli inkluderad i skolans undervisning och få 

en likvärdig utbildning. Inkludering betyder att elever i behov av stöd ska få hjälpen de behöver i 

klassrummet tillsammans med resten av klassen istället för att få det avskilt inom ramarna för 

specialundervisningen. Han menar att:  

 

Specialundervisning är en slags sorteringsmekanism som bidrar till en social reproduktion 

av sociala orättvisor där man sorterar ut en del av skolans befolkning och beordrar dem till 

ett alternativt utbildningsspår med lägre status (Skidmore, 2004:19). 

Nilholm (2006) reder också ut begreppet inkludering och menar även han att det handlar om att 

elever i behov av särskilt stöd ska kunna tillgodose sig kunskapen i klassrummet med alla andra. 

Det rör sig inte om en fysisk placering av barn. Nilholm påpekar också att det är skolan som ska 

anpassas utifrån elevers olikheter, inte tvärtom. 

Alonso Parreño (2010) anser att skolan är den primära platsen för samspel med andra näst efter 

hemmet, och att det därför är viktigt att alla individer, även de i behov av särskilt stöd, kan utbilda 

sig i samma miljöer som resten av ”den stora mänskliga familjen” för att dela plats och upplevelser. 

Hon menar även på att det är viktigt att framhäva att när vi talar om inkluderande undervisning så 

pratar vi inte om hur man undervisar en liten grupp elever i behov av särskilt stöd, utan hur man 

undervisar samtliga elever. Det är ju faktiskt så att ingen elev är den andra lik. Enligt Skidmore 

(2004) finns det tre synsätt när det kommer till inkludering; det psykomedicinska, det sociologiska 

samt det organisatoriska. Det psykomedicinska menar att orsaken till elevers inlärningssvårigheter 

är biologiska. Eleven har en medfödd funktionsnedsättning som är förklaringen till att denne inte 

lyckas lära sig lika mycket som sina klasskamrater.  Det sociologiska synsättet menar att samhället 

påverkar elevernas inlärningssvårigheter; de elever som får specialundervisning tillskrivs en etikett, 

vilket skapar en sorteringsmekanism som i sin tur resulterar i en social reproduktion. Idag 

dominerar det organisatoriska synsättet, det är den paradigmen som har infört begreppet inkludering 

och har bidragit till att man kan se orsaken till elevernas inlärningssvårigheter i skolans utformning, 

alltså saker som lärare och skola kan ändra på (Skidmore, 2004). 

Något som ses som avgörande för om elever i behov av stöd inkluderas eller inte är lärarens attityd. 

Inverkande faktorer handlar om ramfaktorer, som till exempel tid för att ge stöd, tillgång till 

undervisningsmaterial, kunskaper om olika undervisningsmetoder samt möjligheter till 

kompetensutveckling (Vernersson, 2007). Höga krav ställs på lärarna som förväntas ha en lösning 

på varje tänkbar situation som kan uppstå, samt besitta den kompetens det krävs för att hantera den 

(Memisevic & Hodzic, 2011). En undersökning i Kanada visar att de till en början var oroliga över 

införandet av inkludering, men senare fick det en positiv acceptans. Något som där kommit fram 
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som viktiga aspekter för att inkludering ska vara möjligt är klasskomposition, klasstorlek, lärares 

förberedelser och professionell utveckling (Winzer & Mazurek, 2011).  

I och med allt mer inkluderande miljöer kommer specialpedagogiken till viss del bli överflödig 

(Nilholm, 2006), vilket betyder att större krav kommer ställas på klassläraren. Nilholm (a.a.), 

Tinglev (2005) och Skidmore (2004) är överens om att ett olöst dilemma med inkludering är 

dilemmat mellan utbildning för alla och för var och en. Det vill säga att alla elever ska få ut något 

gemensamt av utbildningen medan utbildningen samtidigt ska möta elevers olikheter. Skolan ska 

förmedla en kärna av gemensamma kunskaper och färdigheter, samtidigt kan lärandet endast ske på 

individnivå eftersom alla elever lär olika, har olika intressen, o.s.v. Enligt författarna (a.a.) har 

utbildningen historiskt sett hanterat detta dilemma genom att i undervisningen utgå från det 

gemensamma och inte det individuella.  

Nilholm (2006) listar några argument för och emot inkludering. Några förespråkande argument är 

att segregering kränker barns rätt till delaktighet, det ställs lägre krav på barn i segregerade grupper, 

få barn som hamnar i segregerade lösningar kommer tillbaka till det reguljära och att barn övas i att 

fungera med alla sorters barn i inkluderande miljöer, något som även speglar hur samhället ser ut. 

Argument mot inkludering är istället att kategorisering är nödvändigt för att resurserna ska gå till de 

barn som bäst behöver dem och att inkluderade barn ofta har en dålig social situation medan de i 

speciellt anpassade miljöer istället får mer uppmärksamhet, kamrater och trygghet. Fördelarna med 

en inkluderande undervisning enligt Alonso Parreño (2010) är bland annat att endast inom 

undervisningens ramar kan eleverna lära sig att samarbeta med olika slags personer och bli duktiga 

problemlösare. Enligt Dewey (2004) är skolan i första hand en social institution och måste 

representera livet som det är. Skolan ska vara lika verklig för eleven som livet i hemmet, på 

lekplatsen, eller dylikt. Elevernas sociala liv är enligt Dewey (a.a.) grunden till koncentrationen i all 

utbildning eller utveckling och utgör bakgrunden till elevens färdigheter. 

3.3.1. Särskola 

Elever som bedömts inte kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av att de har en 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, eller om de fått en bestående 

begåvningsmässig funktionsnedsättning orsakat av en hjärnskada, har fram till 2011 haft rätt till att 

gå i särskola (Skolverket, 2001c). Den nya skollagen för 2011 säger att det nu endast är elever med 

en utvecklingsstörning som ska gå i särskola (Regeringskansliet, 2010). Övriga elever ska gå i 

grundskola med det stöd de har rätt till där (Skolverket, 2001c). 

Särskolan har varit ett alternativ för elever som haft svårt att nå målen i grundskolan. I särskolan 

kan eleverna ibland gå tillsammans med eleverna som går i den ”vanliga” grundskolan, i andra fall 

bildar särskoleelever egna klasser som är relativt små med tillgång till fler vuxna per elev än i 

grundskolan. Undervisningen ska så långt som möjligt motsvara den i grundskolan och man följer 

samma läroplan, däremot har man anpassat kursplanerna för särskolans elever och undervisningen 

går inte lika fort fram eftersom man har bedömt att eleverna i särskolan behöver gott om tid för sitt 

lärande. Eleverna får ökat stöd och större möjligheter att utvecklas, men även en del begränsningar 

när det gäller framtida utbildnings- och karriärmöjligheter. Kommunen är ansvarig för att en 

grundlig utredning genomförs för att ta reda på om särskolan är det bästa alternativet för en elev. 
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Utredningen är omfattande och innehåller en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en 

social utredning. I den pedagogiska utredningen ska det framkomma om barnet har förutsättningar 

för att nå målen i grundskolan och även hur förskolan eller skolan har anpassat undervisningen till 

barnets behov. Den psykologiska utredningen ska visa barnets intellektuella förmåga, den 

medicinska ska utreda om det finns medicinska orsaker till barnets svårigheter. Den sociala 

utredningen ska komplettera de tidigare och se om det finns andra orsaker utanför skolan som kan 

påverka barnets förutsättningar, t.ex. hemförhållanden. Om utredningarna visar att barnet har behov 

av och rätt till särskola är det något som erbjuds av kommunen, men föräldrarna måste vara eniga 

om att barnet ska börja och de har även rätt att tacka nej. Ifall föräldrarna väljer att tacka nej så 

måste grundskolan ge eleven särskilt stöd så långt de förmår (Skolverket, 2001c).  

 

3.4. Specialpedagogik 

Utan någon form av faktagenomgång eller pedagogiskt stöd är det svårt för elever i behov av stöd 

att kunna bearbeta och förstå det de läser och skriver om. I klasser med 30-35 elever blir det också 

svårt för läraren att få tid att möta alla elevers behov om inte resurser finns att tillgå (Vernersson, 

2007). Det avgörande för om elever ska kunna tillämpa sig kunskap eller inte är, enligt 

specialpedagogisk forskning, dennes självuppfattning. I en segregerad miljö kan inlärningen 

hämmas på grund av brist på stimulans och kompetens, medan det sociala samspelet och 

möjligheterna till personlig utveckling i det inkluderande klassrummet kan bidra till ett bättre 

självförtroende. Det har blivit en märkbar ökning av elever i behov av stöd och orsaker till detta kan 

vara att vi lever i ett mer stressat samhälle med många sinnesintryck från media. Många ungdomar 

känner sig otrygga och menar på att de inte har många vuxna människor att förlita sig på. Detta 

leder i sin tur till att gymnasieskolan får ta emot många elever med låg motivation för vidare studier 

(Vernersson, a.a.).  

Skillnaderna mellan speciallärare och specialpedagog framgår i utbildningarnas examensordningar. 

Speciallärarutbildningen ska ge de blivande speciallärarna fördjupande kunskaper gällande 

språkutveckling samt effektiva metoder när det gäller elevers förmåga att räkna, skriva och läsa.  

Som speciallärare arbetar man direkt med elever. Specialpedagogutbildningen ska istället leda fram 

till ett yrke där man utgör ett stöd för skolledningen och de övriga lärarna (Lansheim, 2010). 

Speciallärarutbildningen togs bort från universitet och högskolor 1988, då istället högre krav 

ställdes på grundskolelärare att läsa specialpedagogik och fungera som speciallärare (Vernersson, 

2007). År 2008 infördes utbildningen på nytt i Sverige, med motiveringen att alla elever har rätt till 

kunskap och för att det även ska gälla elever med inlärningssvårigheter behövs också speciallärarna 

(Regeringskansliet, 2007).  

Specialpedagogens roll är att verka på hela skolan för att förbättra pedagogiken och undervisningen 

genom att arbeta för en förnyelse av skolklimatet (Skidmore, 2004). I kommunen där denna 

undersökning har gjorts, har man så kallade överlämnandekonferenser vid bytet från högstadiet till 

gymnasiet, då högstadieskolans och gymnasieskolans specialpedagoger träffas och gör en muntlig 

överlämning av de elever som hade svårt att nå målen under högstadietiden. Överföringsdokument 
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skrivs som allra senast i augusti, gärna tidigare. Dessa dokument beskriver eleven, vad eleven har 

haft för stöd, vilka behov eleven har, hur arbetet har sett ut med eleven, samt om eleven har en 

neuropsykiatrisk diagnos. Tidigt inpå höstterminen träffar specialpedagogen samtliga undervisande 

lärare vid en överlämnandekonferens varefter man skriver åtgärdsprogram för eleverna. Därefter 

fortsätter specialpedagogens jobb med kartläggning över varje individ, vilka styrkor och svagheter 

individen har, vilka behov som finns och övrig nödvändig information (Lennartsson, 2011-10-17). 

Se bilaga 2 och 3 för åtgärdsprogram. 

3.4.1. Det kategoriska samt det relationella perspektivet 

Inom specialpedagogiken brukar två perspektiv jämföras; det kategoriska och det relationella. I ett 

kategoriskt perspektiv har diagnoser och avvikelser från det så kallade normala bestämt 

svårigheterna, medan det i ett relationellt perspektiv studeras hur förhållandet är och hur 

interaktionen sker mellan olika aktörer. Om specialpedagogiken ses relationellt blir samspelet med 

pedagogiken grundläggande. Där är inte bara elevens uppträdande i fokus, utan även omgivningens. 

Här används uttrycket ”elever i svårigheter”, medan det talas om ”elever med svårigheter” i ett 

kategoriskt perspektiv. I det kategoriska perspektivet kan svårigheterna beskrivas genom att de 

beror på t.ex. låg begåvning (Skolverket, 2001a).  

I ett relationellt perspektiv är det hela utbildningsmiljön som ska ses över och långsiktiga 

arbetsstrategier läggas upp. Detta kan upplevas obekvämt eftersom sådana strategier inte alltid löser 

de akuta problemen, och att de kräver kunskaper om utbildningsmiljöns komplexitet. Det innebär 

också en planering som når ett vidare tidsperspektiv. I det kategoriska perspektivet är det tvärtemot 

kortsiktiga lösningar som görs, vilket kan lösa akuta problem. Det kategoriska perspektivet har 

fortfarande övertaget i skolorna trots att styrdokument tyder på att specialpedagogiken bör förstås 

relationellt. Inom forskningen funderas det över varför ändringen mot ett relationellt perspektiv går 

så långsamt. Mycket tyder på att tidsaspekten är en förklaring eftersom det många gånger inom 

specialpedagogiken handlar om akuta problem. Forskning inom båda perspektiven har varit 

gynnsamma vilket innebär att det inte går att förkasta det ena eller det andra. I den fortsatta 

utvecklingen inom området används därför båda perspektiven i samverkan (Skolverket, 2001a). 

 

3.5. Lärares kompetens 

I Att lära och leda – En lärarutbildning för samverkan och utveckling (Regeringskansliet, 1999) går 

att läsa att lärarens kompetens är något som ständigt måste omprövas, utvecklas och anpassas till 

olika situationer. Således är kompetensen inte statisk, utan läraren måste se till att ständigt utveckla 

sin kompetens och påverka utformningen av sitt arbete. Vilka förmågor som en uppgift kräver 

bestäms i det sammanhang läraren försöker lösa den. Lärare ska utbildas till att kunna möta alla 

barn och ungdomar, något som kräver ett specialpedagogiskt kunnande hos alla lärare i 

grundskolan. Enligt Skolverkets (1998) undersökning Vem tror på skolan? ansåg sig ca 33 % av 

lärarna i grundskolan sakna tillräckligt med kunskaper för att upptäcka och ta hänsyn till elever som 

var i behov av särskilt stöd. I gymnasieskolan ansåg 43 % av lärarna att de inte hade tillräcklig 

kompetens för samma sak. Att lärare känner att de saknar kompetens för att kunna inkludera 
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samtliga elever i sin undervisning verkar vara ett internationellt problem. Som exempel kan nämnas 

att i en undersökning som gjorts i Mexiko (Forlin et. al., 2009) känner 44 % av lärarstudenter med 

mindre än sex månader kvar till examen att de inte har de kunskaper som krävs för att kunna 

inkludera elever i behov av särskilt stöd i sin undervisning. Även i en undersökning som gjordes i 

Bosnien-Hercegovina sade 48 % av lärarna att de saknade kompetens för detta. 50 % av dem tyckte 

inte att deras tid heller räckte till för att kunna inkludera samtliga elever i sin undervisning. Många 

av lärarna i den här undersökningen tyckte att de hade för stora klasser för att kunna bedriva 

inkluderande undervisning. De menade att de skulle ställa sig mer positiva till inkludering om 

klasserna kunde minskas i antalet elever. I nuläget undervisade de flesta klasser om 25-30 elever 

(Memisevic & Hodzic, 2011). Lindström & Pennlert (2006) menar att det är av stor vikt att lärarna 

har kompetens för att kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd. De menar att sättet personalen på 

skolan beskriver, förklarar och förstår elevers problem får stor betydelse för hur dessa hanteras. 

Åtgärderna som görs - eller inte görs får stor betydelse för de drabbade eleverna.  

Skidmore (2004) menar att man kan närma sig problem från olika vinklar, till exempel värdesätta 

eleverna utifrån sina framgångar. Man kan också koncentrera sig på elevernas självförtroende och 

uppskatta dem för det de faktiskt kan. Läraren måste också besitta en förmåga att kunna anpassa 

undervisningen till olikheter genom att t.ex. anpassa metoder, material, kursplaner, tid, kunna stärka 

elevernas sociala relationer, o.s.v. (Nilholm, 2006). Skolans starka tidsklassifikation gör det 

nödvändigt att noggrant planera varje lektion eftersom tiden är begränsad och eleverna ofta byter 

aktivitet under varje lektion. Dessa, av läraren, välplanerade lektioner är inte till fördel för alla 

elever. Det blir snarare så att tiden istället för målen styr arbetet. Att tidsbegränsa arbetet kan 

innebära ett stressmoment både för elever och för lärare (Tinglev, 2005).  

I En hållbar lärarutbildning (Regeringskansliet, 2008) står det att det är de ”vanliga lärarna” som i 

första hand möter elever i behov av särskilt stöd och således är det nödvändigt att man som lärare 

kan identifiera olika inlärningssvårigheter för att i andra hand kunna tillkalla experthjälp som 

specialpedagogen eller specialläraren kan ge. Sedan är det specialpedagogens uppgift och 

kompetensområde att sätta elevens problem i relation till skolsituationen och lärandemiljön. I 

rapporten representerar ADHD alla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och man menar att 

man inte kan sopa barnens problem under mattan medan man väntar på att samhället ska förändras, 

utan att man istället måste hitta lösningar och utnyttja den vetenskapligt grundade kunskap som 

utvecklats på olika håll. Regeringskansliet (a.a.) anser att det är främst lärare för grundskolans 

tidigare år som bör orienteras inom de specialpedagogiska områdena eftersom det ofta är på det 

stadiet som problemen först märks. När rapporten skrevs hade regeringen nyligen återinfört 

påbyggnadsutbildningen till speciallärare som ska arbeta med elever i behov av särskilt stöd. I 

exempelvis Bosnien-Hercegovina är det numera obligatoriskt med specialpedagogik för klasslärare 

på lärarutbildningen (Memisevic & Hodzic, 2011), något som också blir verklighet i Sverige i och 

med ett block specialpedagogik för alla studenter på den nya lärarutbildningen (Regeringskansliet, 

2008).  
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3.6. Undervisningsstrategier 

”Undervisning kan aldrig utgå från hinder, störningar och svårigheter. De måste bemötas och 

bearbetas men programmet måste formas positivt där det utgås från möjligheterna” (Alin Åkerman 

& Liljeroth 1999:87). Det bör funderas över vad diagnosen innebär för den enskilde eleven, var 

personen befinner sig i sin utveckling inom olika områden, och vilka egenskaper och intressen just 

denna elev har (Alin Åkerman & Liljeroth 1999). 

 

Gemensamt för elever med NPF är att miljön kan spela stor roll för inlärningen. Ofta behöver de ha 

en stimulusfattig miljö, där det är lugnt och harmoniskt utan distraherande pynt. Alla individer är 

dock olika, därför kan en elev med DAMP kanske bättre lära sig i ett rum med exempelvis hög 

musik. Det är ofta viktigt för dessa elever att ha struktur i klassrummet. Att ha bestämda sittplatser 

och att material är bra placerat så det blir tydligt att hitta underlättar (Alin Åkerman & Liljeroth 

1999; Attwood, 2000; Gillberg, 2005). Det kan vara bra att lägga upp undervisningen så att elever 

med ADHD får naturliga möjligheter till avbrott, stillhet och mindre direkt kontakt med andra 

personer. En elev med Tourettes syndrom som inte kan sitta still en hel lektion, kan behöva få gå 

iväg på småärenden för att få utlopp för sina tics någon annanstans (Rønhovde, 2004). För elever 

med autism har datorer visat sig vara väldigt positivt (Gillberg, 1999a) Även elever med ADHD 

och Tourettes kan ha stor hjälp av datorer. Vid många lösa papper är det bra att använda sig av 

exempelvis pärmar för att underlätta organiseringen. Att eleven får uppgiften uppdelad i mindre 

avsnitt kan underlätta då eleven kan förstå i vilken ordning delarna ska göras (Rønhovde, 2004). 

 

Många med NPF har svårigheter med kommunikationen. Som lärare behöver man därför vara 

uppmärksam på detta och ta reda på vad den enskilda eleven ligger på för språknivå. Det kan 

exempelvis vara bra att vara tydlig och kortfattad vid instruktioner för att eleven ska kunna ta åt sig 

budskapet. Ofta tänker vi inte på hur vi formulerar meningar, vilket kan bli förvirrande för elever 

med NPF. Vi kanske säger ”Skulle inte du vilja…?” När vi menar ”Gör så här…” eller ”Kan du 

släcka lampan?” När vi menar ”Släck lampan!” Att undvika negationer och att vara så konkret 

som möjligt brukar underlätta (Alin Åkerman & Liljeroth, 1999; Rønhovde, 2004). 

 

På senare tid har det blivit vanligare att en stor del av undervisningen sker i form av enskilda 

arbeten eller grupparbeten som ger eleven mer frihet, men även ett större eget ansvar. Elever med 

ADHD har en längre startsträcka och har stora svårigheter med att komma igång med uppgifter, 

speciellt om det ska göras på egen hand. Dessa arbetsformer kräver en lärare som har god överblick 

över elevernas inlärningssätt och förmåga att läsa och skriva (Vernersson, 2007). Som lärare kan 

man se till att anpassa uppgifterna för elever med NPF på så sätt att intresset kan fångas. Även prov 

och redovisningar kan anpassas genom att kanske dela upp provet på flera lektioner för att eleven 

ska kunna behålla koncentrationen (Alin Åkerman & Liljeroth 1999; Attwood, 2000; Rønhovde, 

2004). Vernersson (2007) menar att variation i undervisning och arbetssätt är viktigt för att alla 

elever ska ha möjlighet att lära sig. En elev med Asperger kan ena dagen arbeta bra och umgås med 

de andra eleverna, men dagen därefter gå in i sin egen värld och ha stora inlärningsproblem. En 

sådan dag är det bäst med väl invanda övningar och repetition (Attwood, 2000).  
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3.7. Lärares förhållningssätt 

”Om man är professionell istället för emotionell när man analyserar en situation, kommer man 

kunna se allting i ett klarare ljus” (Rønhovde, 2004:190). 

Det kan uppstå situationer när en elev med beteendestörningar kan uppträda på olämpliga sätt så 

läraren börjar känna sig känslomässigt trött, ledsen eller arg. Som lärare är det då viktigt att kunna 

behålla kontrollen, ha rätt attityd och veta hur man ska förhålla sig till situationen. Ett oplanerat 

känsloutbrott skulle istället kunna förvärra den. Försöker exempelvis eleven att komma undan något 

man tidigare gemensamt bestämt som man vet eleven klarar av, är det viktigt att stå på sig att ett 

avtal är ett avtal. Annars kan testandet fortsätta. Att sätta klara och tydliga gränser är viktigt, utan 

att det ska vara stränga regler. Som lärare är det viktigt att tro på sin egen förmåga och konkret veta 

vad som ska förmedlas till eleven. Då blir det lättare för eleven att förhålla sig till situationen. 

Viktigt är att komma ihåg att även uppmärksamma och ge återkoppling på elevens positiva 

beteenden, något som kan vara utvecklande både för eleven och för läraren (Rønhovde, 2004). 

Att lärarens förhållningssätt är viktigt påpekar även Alin Åkerman & Liljeroth (1999). De menar att 

det är i förhållningssättet de kvaliteter som genomsyrar åtgärderna finns. Den centrala funktionen i 

förhållningssättet är tänkandet eftersom det avgör vilka budskap och intryck som tas emot. 

Tänkandet bearbetar också informationen och bestämmer sedan hur handlandet blir och vad som 

sorteras bort. Det är förhållningssättet som avgör vilken inställning läraren har till arbetet. Kommer 

känslan av hopplöshet är det viktigt att komma förbi den och återigen se utmaningarna i arbetet.  

 

3.8. Diagnosens betydelse 

Diagnosens betydelse i skolmiljö har debatterats livligt och i en artikel som Skolverket (2002) gett 

ut behandlas några av debattens olika argument. Åsikter som talar för att diagnos ska ställas är: 

 

· Att den ger legitimitet, vilket innebär att barnet slipper kritiseras för de svårigheter det har. 

· Att diagnosen förklarar att barnet har svårt för något. 

· Den minskar skulden som föräldrar ofta känner när barnet har svårigheter. 

· Både barnet, föräldrarna samt pedagogerna blir stimulerade till att utredning ska göras 

eftersom de där får djupare förståelse för barnets möjligheter och hinder. 

· I vissa kommuner gör en diagnos att extra resurser kan tilldelas skolan. I andra kommuner 

ska inte diagnosen vara styrande utan den pedagogiska bedömningen (Skolverket, a.a.). 

 

Åsikter som talar mot att diagnos ska ställas är: 

 

· Att diagnosen ger personen ett handikapp. Allt barnet gör kan komma att förklaras med 

diagnosen, även om barn med samma diagnos sinsemellan är olika. 

· Diagnosen kan felaktigt ses som en sjukdom istället för en benämning på ett antal symptom. 

· En diagnos kan göra att fokus läggs enbart på barnet istället för samspelet mellan barnet och 

miljön. 
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· Diagnosen kan göra gränsen mellan normalt och onormalt skarpare än nödvändigt. 

· Andra barn som har stora svårigheter men utan diagnos kan komma att förbises (Skolverket, 

a.a) 

 

Hallén (2010) anser att svårigheterna och bristerna kommer vara kvar även om en diagnos undviks 

och dessutom kommer kunskapen saknas. Hon påpekar även att diagnosen alltid är en färskvara 

eftersom alla hela tiden utvecklas och förändras. Det är att en utredning görs, som kan vara den 

största hjälpen för alla runt omkring barnet eftersom den kan ge råd om förhållningssätt. Enligt 

Skolverkets studie (2001b), Tre magiska G:n, prioriteras elever med synliga och diagnosticerade 

funktionsnedsättningar när det kommer till resurser. Resultaten av studien visade att skolan behöver 

utveckla former för att också möta de elever som har ett mindre omfattande behov av stödinsatser 

och kanske saknar diagnos. Även Vernersson (2007) talar om hur ”gråzonsbarnen” drabbas svårare 

än de diagnosticerade eleverna eller de elever med synliga funktionsnedsättningar när klasserna blir 

större och lärarna får allt svårare att hinna med att se varje individ.  

Säljö (2000) skriver om skillnader i hur lärande uppfattas i olika kulturer och hur det kan påverka 

elevernas studieframgång. Som exempel tar han upp att det i USA finns en uppfattning om att barn 

har olika begåvning och att detta är avgörande för hur deras studier ter sig. I skolan visar sig detta 

på ett naturligt sätt, vissa kan lära och lyckas bra, medan andra saknar talang och lyckas sämre. 

Denna föreställning är en del av ett grundläggande antagande i USA och det som sker i skolan 

bekräftar detta antagande. I Japan råder istället en övertygelse om att alla kan lära, idéer om 

individuella skillnader i begåvning existerar inte alls i samma utsträckning. Alltså finns det inget 

”naturligt” i att vissa misslyckas medan andra lyckas. Man riktar istället uppmärksamhet mot vad 

barnet, föräldrarna, läraren, skolan och andra aktörer kan göra för att barnet ska nå målet. 

Neuropsykiatriska diagnoser har inte heller fått samma genomslagskraft i Japan som i USA och 

Sverige. Amerikanska barn ser alltså på sina studieresultat som ett utslag av deras begåvning medan 

japanska barn inte gör samma koppling. Studien visar att de japanska barnen hade högre 

studieframgång, främst i ämnet matematik, än de amerikanska barnen. 
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4. Metod 

 

I det här avsnittet behandlas urval, datainsamlingsmetod, procedur och databearbetning. System 

från Backman (2008) samt Johansson & Svedner (2010) har efterföljts i arbetet. Litteratursökning 

och inläsning på området utgjorde den inledande delen av arbetet. Litteratursökningen har skett på 

Umeå universitetsbibliotek, Umeå medicinska bibliotek, i databasen ERIC, övriga forum på Internet 

samt att en muntlig källa kontaktats och intervjuats. Utifrån litteraturen har väsentlig fakta tagits 

med och bearbetats utifrån syftet och frågeställningarna. De främsta sökorden har varit inkludering, 

lärares kompetens, samt neuropsykiatriska diagnoser eller funktionsnedsättningar. Som 

datainsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer valts och de utfördes mellan den 12 oktober och den 

18 november 2011. Intervjuerna varade från 22 till 60 minuter.  

4.1. Urval 

Nio lärare har deltagit i undersökningen, varav tre män och sex kvinnor. Urvalet har inte varit 

slumpmässigt, utan det urvalskriterium (Johansson & Svedner, 2010) som efterföljdes var att 

kontakta lärare med avlagd lärarexamen vid högskola eller universitet samt flera års erfarenhet av 

läraryrket. De tillfrågade lärarna är sedan tidigare kända personer för författarna av detta 

examensarbete eller för bekanta till dessa. Lärarna har undervisat eller undervisar elever med NPF 

på högstadie- eller gymnasienivå i norra Sverige. Totalt har 23 lärare tillfrågats om de kunnat tänka 

sig att delta i studien, 11 män och 12 kvinnor. 14 lärare har tackat nej. Sex av dessa på grund av att 

de anser sig ha för liten erfarenhet av att undervisa elever med NPF, fyra har inte svarat och fyra har 

tackat nej på grund av tidsbrist. Antalet tillfrågade män och kvinnor är i stort sett detsamma, men 

fler män än kvinnor har tackat nej och det är anledningen till att majoriteten av informanterna är 

kvinnor. Bland tjänstgörande lärare i landet är 70 % kvinnor och 30 % män. På gymnasiet är hälften 

kvinnor och hälften män (Skolverket, 2011).   

 

Hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har tagits genom att upplysa 

informanterna om undersökningens syfte, att deras deltagande i undersökningen är frivilligt och att 

de när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan. Informanterna har gett samtycke till 

deltagande. Samtliga deltagare är anonyma och har tilldelats fingerade namn för att ej kunna 

identifieras av utomstående. Insamlade uppgifter kommer endast användas för vetenskapliga syften.  

Arbetet har efter färdigställande skickats till samtliga informanter samt till den muntliga källan för 

att de ska kunna se hur deras svar har framställts i rapporten.  

 

4.2. Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden som valts är kvalitativa intervjuer. Enligt Johansson och Svedner (2010) är 

denna metod den primära eftersom att endast frågeområdena är bestämda i förväg. Det går då att få 

så uttömmande svar som möjligt i och med att frågorna kan variera från intervju till intervju. 23 

intervjufrågor med grund i frågeställningarna har utgjort basen inför varje intervju, d.v.s. lärares 

kompetens, möjligheter och hinder med inkludering och anpassning av undervisning. Däremot har 
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följdfrågorna sett annorlunda ut för varje intervju beroende på hur informanterna har svarat på 

frågorna. Se bilaga 1 för intervjufrågorna. 

 

4.3. Procedur 

Majoriteten av informanterna har kontaktats via e-post i vilket de har tillfrågats om de kunnat tänka 

sig att ställa upp på en intervju samt informerats om arbetets syfte. Vissa av informanterna har 

tillfrågats muntligt då tillfälle getts, vid planerade eller oplanerade möten med dem. Samtliga 

intervjuer har genomförts individuellt med varje informant på skolan där informanten jobbar, i en 

lugn och tyst miljö utan distraktioner. Informanterna tillfrågades innan om de kunde ordna med ett 

konferensrum eller liknande där intervjun skulle kunna genomföras. Med hjälp av mobiltelefoner 

har intervjuerna spelats in för att senare kunna transkriberas, vilket har godkänts av varje informant 

innan intervjun. Inspelningarna har därefter förts över till ett USB-minne som befinner sig i säkert 

förvar och raderats från mobiltelefonerna för att kunna säkerställa löftet om anonymitet till 

informanterna (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.4. Databearbetning och tillförlitlighet 

Intervjuerna har transkriberats till löpande text. Principen för transkriptionerna har varit att skriva 

ordagrant, men ”tankeord” som till exempel ”hm” och ”eh” har uteslutits. Har vissa delar av 

intervjuerna inte varit relevanta för undersökningen har de uteslutits. Namn på personer, skolor och 

orter har bytts ut mot till exempel ”elev 1”, ”skola 1” och ”kommunen där läraren arbetar” för att 

hålla på anonymiteten. De utbytta orden har strukits under i de transkriberade intervjuerna. Under 

bearbetningens gång har frågeställningarna alltid varit det väsentliga och de delar som svarar på 

dessa har utgjort en sammanfattning för varje intervju. Dessa sammanfattningar har sedan 

sammanställts till ett resultat, vilket är det som redovisas under avsnittet Resultat. I detta resultat har 

mönster lokaliserats som sedan i avsnittet Analys organiserats och kopplats ihop med litteratur, där 

varje underrubrik tagit sin utgångspunkt i var och en av frågeställningarna. Under-underrubrikerna 

som följer därefter har placerats under de underrubriker där de anses mest relevanta. Bearbetningen 

av det insamlade materialet har skett i enighet med Johansson & Svedner (2010). 

För att få så god tillförlitlighet som möjligt bestämdes att båda författarna skulle närvara vid 

samtliga intervjuer, endast vid en intervju deltog bara en på grund av sjukdom. Vid varje intervju 

hade en av författarna ansvaret att leda intervjun och ställa frågorna. Den som inte hade 

huvudansvaret fick i uppgift att läsa av kroppsspråket hos informanten, samt fylla på med 

ytterligare följdfrågor. Dessa ansvarsområden delades lika. Citat från alla intervjuer har använts i 

resultatet för att få ett rättvisande och trovärdigt resultat. Några av informanterna har emellertid 

citerats mer än andra på grund av att de haft mer erfarenhet inom ämnet. 

4.5. Metoddiskussion 

Urvalet gick till på så sätt att vi kontaktade lärare som vi visste hade många års erfarenhet av 

läraryrket, av dem var elva män och tolv kvinnor. De intervjuer som slutligen blev gjorda var med 
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tre män och sex kvinnor. Vi bedömer trots detta att resultaten går att generaliseras till viss grad, 

eftersom antal män och kvinnor rätt bra speglar hur Sveriges lärarkår ser ut (Skolverket, 2011). Det 

bör dock tänkas på att materialet är begränsat eftersom inte fler intervjuer än dessa nio gjorts. Så här 

i efterhand anser vi att vi gjort ett bra metodval, eftersom vi valt den metod Johansson & Svedner 

(2010) anser är den primära för att få fram djup information om det som söks.  

4.5.1. Reliabilitet och validitet  

Vi valde att samla in allt material på samma sätt för att få så hög reliabilitet som möjligt och därför 

medverkade vi båda två vid samtliga intervjuer. På grund av sjukdom gjordes dock ett undantag, då 

endast en av oss medverkade. Detta skedde vid den sista intervjun som gjordes, då vi fått rutin på 

att genomföra intervjuer och fått en klarare bild av vad vi ville ha ut av våra frågor. Vi använde oss 

hela tiden av Johansson & Svedners (2010) rekommendationer för hur en kvalitativ intervju bäst går 

till där även sättet att ställa intervjufrågor på ingår. Därför anser vi inte att det hade någon större 

betydelse att endast en av oss genomförde den sista intervjun. Den hade inte gått till på något annat 

sätt och vi hade troligtvis inte uppfattat svaren annorlunda, om vi båda deltagit. De intervjufrågor vi 

i förhand valt att ta upp togs också med, men eftersom vi valde att göra kvalitativa intervjuer 

ställdes inte alltid samma följdfrågor. Att i kvalitativa intervjuer ha varierande frågor är enligt 

Johansson & Svedner (2010) det som gör att informanterna kan ge de mest utförliga svaren. Ibland 

behövdes inte alla förhandsgjorda frågor ställas då informanterna själva kom in på det spåret. De 

frågor vi utformat kändes välformulerade, men eftersom vi inte ställde dem ordagrant kunde 

formuleringarna under intervjuerna skilja sig åt, även om de syftade på samma innehåll. Vi började 

alltid med att fråga vad informanterna tänkte på när de hörde neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, där flera svarade med olika diagnoser, men andra svarade i stil med att det 

var någon problematik i hjärnan. Eftersom vi var intresserade av att få en tydligare bild över vilka 

diagnoser informanterna hade erfarenhet av var det bra att vi hade en fråga som vidareutvecklade 

detta. En annan fråga som kunde tolkas olika var vilka för- och nackdelar informanterna såg med 

inkludering. Ofta fick vi där specificera ur vems perspektiv. Det var också bra att vi frågade vilka 

hinder och möjligheter informanterna kunde se i arbetet med inkludering, eftersom vi då fick mer 

uttömmande svar än om vi nöjt oss med för- och nackdelar. Helhetsmässigt bedömer vi att 

intervjufrågorna täckte frågeställningarna på ett bra sätt.  

Eftersom vi i denna undersökning valt att hålla oss till samma stad i norra Sverige innebär det att vi 

inte kan säga hur lärare skulle svarat i övriga städer i landsdelen. Vi anser dock att resultatet täcker 

stadsområdet på ett bra sätt eftersom vi valt att intervjua lärare på flera olika skolor, både på 

högstadiet och gymnasiet, och skolorna har både varit kommunala och fristående. Detta har dock 

inte utgjort något specifikt jämförande, utan anledningen till detta var bara att få större djup i 

undersökningen.  
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4.6. Källkritik 

Vi är medvetna om den debatt som under en längre tid har pågått runt Christopher Gillberg och den 

kritik han fått för sina forskningsresultat. Främst har Gillberg fått kritik för DAMP-begreppet som 

han myntat. Sociologen Eva Kärfve och barnläkaren Leif Elinder har riktat en hel del kritik mot 

detta begrepp och menar att det inte finns bevis för att barnens problem skulle bero på medfödda 

hjärnskador. År 2002 begär Kärfve och Elinder att få ta del av Gillbergs arbetsmaterial, men nekas 

av institutionen som hävdar att det skulle bryta mot sekretesslagen. Kärfve och Elinder anmäler då 

Gillberg för forskningsfusk. Det blir en långdragen historia och Gillberg fortsätter vägra lämna ut 

informationen trots att Göteborgs kammarrätt och Göteborgs universitet uppmanar honom att lämna 

ut informationen. Senare påstås det att materialet skulle ha förstörts i en pappersstrimlare av 

Gillbergs fru, en forskarkollega och avdelningens controller. I januari 2005 åtalas Gillberg för 

tjänstefel (Sveriges Television, 2005). Många andra ställer sig också kritiska till begreppet DAMP, 

däribland Per Ander Rydelius:  

 
I den svenska långtidsuppföljningen av barn med DAMP framkommer att dessa 

löper stor risk att utveckla kriminalitet och missbruk. Sannolikt beror detta på att 

delgruppen med beteendestörningar inte kunnat urskiljas. Om DAMP- begreppet 

används kan det innebära risk för en allvarlig underdiagnostisering av 

barnpsykiatrins mest behövande patientgrupp (Rydelius, 1999:3336).  
 

 

Anledningen till att Gillberg ändå används som källa i detta arbete är att många av de andra 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som beskrivs i hans böcker anses tillhöra tillförlitliga 

källor. Begreppet DAMP används inte desto mer i detta arbete. Det finns en beskrivning av 

diagnosen under avsnittet Bakgrund och tre informanter nämner DAMP en gång vardera och tillför 

samtidigt en förklaring om att diagnosen användes tidigare, men inte nu längre. Vi har valt att inte 

använda begreppet DAMP mer än så, dels på grund av begreppets bakgrund, men även för att de 

flesta av informanterna inte använder det längre.  
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5. Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras de resultat som kommit fram genom intervjuerna. Till en början ges en 

presentation av informanterna (tabell 1), men eftersom de ska vara anonyma visas endast fingerade 

namn. Principen för de fingerade namnen har varit att följa alfabetet, så informant 1 har fått ett 

namn på A, informant 2 ett namn på B, o.s.v. Underrubrikerna därefter syftar till respektive 

frågeställning. Under-underrubrikerna som följer därpå är placerade under dessa underrubriker för 

att komplimentera avsnittet och svara på frågeställningarna på bästa sätt. (Känner att detta kanske 

inte var den bästa formuleringen jag gett ifrån mig i mina dagar, ändra gärna!)  

 

Tabell 1: Fingerat namn, undervisningsämne, antal års erfarenhet av läraryrket, samt typ av skola 

man jobbar på eller har jobbat på. 

 

Namn Ämne/-n Erfarenhet Skola 

Annika Slöjd ca 20 år Kommunal högstadieskola 

Boel Svenska, engelska, 

speciallärare 

ca 40 år Kommunal gymnasieskola 

Carl Svenska, engelska, 

spanska 

ca 25 år Fristående högstadieskola 

David Svenska, spanska ca 15 år Kommunal gymnasieskola 

Eva Svenska, engelska  ca 20 år Kommunal gymnasieskola 

Fredrik Spanska, engelska ca 18 år Kommunal högstadieskola och 

kommunal gymnasieskola 

Gunilla Slöjd ca 22 år Kommunal högstadieskola 

Hanna Matematik, NO ca 15 år Fristående högstadieskola 

Ingela Musik ca 9 år Kommunal högstadieskola och 

fristående gymnasieskola 

 

5.1. Lärares kompetens 

Vid frågan om vad lärarna tänker på när de hör begreppet NPF så svarar sex av informanterna med 

någon eller flera av diagnoserna ADHD, ADD, DAMP, Asperger och autism, eller några av dessa i 

kombination med varandra. Annika och Carl svarar med att de tänker på hjärnan, att det är något 

som inte står rätt till med den. Ingela tycker inte att hon hört det användas ute i skolorna, istället har 

hon hört att det pratats om psykiskt funktionshinder. Samtliga lärare har flera års erfarenhet av 

läraryrket och har alla undervisat elever med någon neuropsykiatrisk diagnos. Alla informanter har 
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undervisat elever med Asperger. ADHD har alla informanter utom Annika, David och Ingela stött 

på. Boel och Fredrik har undervisat elever med ADD och Fredrik har också undervisat elever med 

DAMP. Hanna har även undervisat elever med en kombination av ADHD och Asperger. När 

informanterna haft elever med NPF har det varit en eller två stycken med diagnos i samma grupp, 

men Eva har som mest haft sex elever med ADHD i en klass på 24 elever.  

 

Gemensamt för alla informanter är att de inte har fått någon kunskap om NPF under 

lärarutbildningen, med undantag för Hanna som minns att de pratat ytterst lite om NPF under 

hennes utbildning. Alla har utbildat sig till lärare någon gång mellan 1972 och 2003. Något som 

Annika, Boel och Carl påpekar är att när de utbildade sig till lärare var det inte tal om några 

neuropsykiatriska diagnoser. Boel, som utbildade sig på 70-talet, berättar att det inte pratades om 

diagnoser som ADHD, ADD eller Asperger förrän under 90-talet då det näst intill exploderade. 

Boel menar att det antingen var så att de inte fanns eller så såg man inte de eleverna eftersom de 

befann sig på särskolan eller dylikt. Hon är säker på att det var därför man inte lärde sig något om 

dessa funktionsnedsättningar på lärarutbildningen. Boel påpekar att även skolan och betygsskalan 

såg annorlunda ut tidigare. Till exempel förväntades alla elever sitta still och vara tysta. 

Betygsskalan sträckte sig från ett till fem och det fanns inte riktigt något underkänt, så man kunde 

inte ”trilla ur” systemet på samma sätt som idag. Det var inte samma krav på att fortsätta till 

gymnasiet som det är idag, utan man kunde börja jobba i tidigare år.  

 

Alla informanter har skapat sin kunskap om NPF på andra sätt än genom lärarutbildningen. Fredrik 

menar att man som lärare får lära sig den hårda vägen, genom ”trial and error”. Kollegor med 

längre erfarenhet har varit till hjälp för många av informanterna. Hanna upplever situationen som 

positiv på sin skola, hon kan prata med vem som helst av sina kollegor och få hjälp. Även Ingela 

fick en del hjälp från en kollega på högstadiet, men tyckte den var otillräcklig. På gymnasiet 

upplevde hon det som att kollegorna inte riktigt visste hur mycket de fick berätta om eleverna och 

därför höll inne med information. Boel berättar att föräldrar ofta kan vara till hjälp, även om de 

ibland kan vara överaktiva:  

 

Föräldrarna till en av killarna tycker ju att jag ska sitta med dem jämt, men det är ju 

inte så det ska gå till, för det är helt fel. Hur ska han klara sig sen efter gymnasiet om 

han har haft någon bredvid sig som suttit och jobbat åt honom hela tiden? (Boel).  

 

Carls skola har ordnat med kompetensutbildningar. Han säger att som lärare måste du dock ta eget 

ansvar och läsa in rätt mycket själv eftersom du kan behöva kunskaperna redan till nästa dag. ”Det 

går ju inte att boka in en kurs om tre månader för att lösa ett problem imorgon” (Carl). Han säger 

också att man har svårt att hinna med att specialisera sig på flera saker. Själv har han valt att 

fokusera på sina ämneskunskaper i första hand och för tillfället är det mycket med den nya 

läroplanen som ska läsas in, så tiden räcker inte riktigt till. Eva tycker sig minnas att hennes skola 

har ordnat med information om NPF, men eftersom hon själv varit intresserad har hon också läst en 

del. I samband med att någon elev haft ADHD har framförallt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

kommit till skolan och berättat om den enskilda eleven. Även Gunilla tar upp att BUP kommit till 

skolan men tycker även det handlat mycket om ”learning by doing” för att få kunskap inom 
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området. Hanna säger att på hennes skola är det frivilligt vad man går på för utbildningar, behöver 

man något går man på det. Hon tycker dock att det är i det verkliga livet man lär sig, eftersom 

funktionsnedsättningar kan te sig väldigt olika från person till person och därmed blir det svårt att 

läsa sig till informationen. Även hon har fått en del värdefulla tips av BUP, tips som ibland varit 

svåra att tillämpa i klassundervisningen. Boel har inte fått någon kompetensutbildning när det gäller 

NPF, men hon säger att hon har lärt sig själv under åren. Eva tror att en högre kompetens hos lärare 

skulle kunna förbättra undervisningen för elever med NPF. Annika, Gunilla och Ingela tar upp att 

de skulle vilja ha mer kunskap om ämnet. Gunilla tycker det är bra att få ta del av vuxnas 

erfarenheter om deras uppväxt med att ha diagnos: 

 

Det är ju klart att det alltid är bra att få mer information. Och jag tänker också på att 

det ju är jättebra nu att det finns vuxna som går ut och berättar också om hur de hade 

det som barn och ungdomar. Man får ju lite mer förståelse för hur mycket kaos det 

kan vara för dem, för att de här nu som är i skolan, de kan ju inte förklara själva. Så 

därför är det jätteintressant att läsa och höra på vuxna med diagnoser. Då kan man ju 

verkligen få sig en tankeställare (Gunilla). 

 

Samtliga informanter säger att den största kompetensen har de fått genom att undervisa elever med 

NPF. Eftersom Eva har jobbat som lärare i 20 år tycker hon nu att hon känner igen hur man ska 

jobba med dessa elever eftersom många metoder är gemensamma. Ingela säger att hon upplevde det 

som otroligt svårt när hon var nyutbildad och skulle försöka gissa sig till hur man skulle hantera en 

person med till exempel Asperger, speciellt när läraryrket redan är så pressat och man egentligen 

aldrig kan sätta sig ned i lugn och ro och reda ut det. Sju av informanterna tar upp att 

funktionsnedsättningarna ofta är individuella även inom diagnoser och att det därför är svårt att lära 

sig vad som fungerar bäst för varje diagnos. Boel säger att i och med att funktionsnedsättningarna är 

så individuella kan man inte säga att ”den här eleven har Asperger så därför ska man göra si och 

så, utan man får specifikt ta reda på vad som gäller för den eleven” (Boel). Hon jobbar för tillfället 

med två killar som båda har Asperger som näst intill är varandras motsatser. Den ena är väldigt 

smalt inriktad och ett geni i matte, ganska social och fungerar bra i klassrummet, medan den andra 

är mer språkligt begåvad, kan inte alls samarbeta med sina klasskompisar och måste ”passas”. 

Ibland kan dock den språkligt begåvade killen även visa upp en enorm begåvning inom matematik, 

men nästa dag är den begåvningen borta och han hänger inte alls med i undervisningen. Annika har 

undervisat två elever med Asperger, en tjej och en kille. Elevernas egna inställningar till skolarbetet 

uppfattade hon som helt olika. Tjejen hade ett väldigt driv och ville så gärna klara av skolarbetet på 

egen hand, även om hon hade stora problem med saker som för andra var väldigt enkla. När hon 

inte lyckades få till det som hon ville blev hon besviken på sig själv, men hon gjorde hela tiden sitt 

bästa. Killen hade svårt att hitta motivation och tyckte mest att det var onödigt att ens försöka när 

det bara gick fel. Fredrik tycker arbetet är svårt eftersom alla elever är olika individer. ”Det gäller 

att skapa en relation, trygghet och struktur runt omkring och få dem att fokusera på en uppgift... 

när man pratar om det här är det ju individer hela tiden, det är ju individuellt inom diagnoserna 

också, det är komplext” (Fredrik).  
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5.1.1. Skolans rutiner 

Arbetet på de olika skolorna skiljer sig åt i vissa avseenden, men på samtliga skolor skrivs 

åtgärdsprogram. På de kommunala gymnasieskolorna finns specialpedagoger och speciallärare som 

enligt informanterna är till stor hjälp. På Boels skola samarbetar de fyra specialpedagogerna, 

elevvårdsteamet, studievägledare och kuratorn. Varje höst när nya elever börjar skriver man så 

kallade överföringsdokument, man har möten och informerar alla berörda lärare.  På så sätt tycker 

Boel att man alltid får den information man behöver. På skolan Fredrik jobbar på skapar man 

åtgärdsprogram och sätter in stödinsatser för de elever som har svårigheter. Där finns en 

specialpedagog på heltid och två speciallärare på halvtid som är med och organiserar upp arbetet. 

Specialpedagogen och speciallärarna ger studiestöd åt de elever som har störst svårigheter och störst 

behov och några av lärarna har stödundervisning i sina tjänster. Fredrik har ca 20 % 

stödundervisning i engelska. Även frivillig stödundervisning finns för elever med svårigheter, då de 

kan gå till biblioteket som är bemannat med lärare. Det som kan vara problematiskt med det är att 

eleverna måste ha ork och motivation för att kunna ta emot stöd och de bemannade tiderna måste 

också ligga på tider som passar eleverna. Även de kommunala högstadieskolorna har 

specialpedagoger, men det framkommer inte något om att NPF finns med bland deras uppgifter. 

Gunilla berättar att på hennes skola hör arbetet med elever som har NPF till assistenterna och varje 

lärare. På friskolan Carl jobbar på finns ingen specialpedagog, utan lärarna har stödundervisning 

inkluderat i sina tjänster. Detta tycker han är väldigt positivt, eftersom det är han själv som 

undervisar eleverna i sina ämnen och därmed känner dem och vet hur deras behov ser ut:  

 

Om jag nu har svenska och engelska med den här tjejen, då är det ju jag som följer 

upp och sitter extra med henne om hon behöver, då är ju jag hennes specialpedagog. 

Man går igenom det igen, man hjälper henne med läxan... alltså, det blir ju tio 

gånger enklare och tio gånger bättre. Här funkar det ju så att man tar sina egna 

elever lite grann, i möjligaste mån, och det tycker jag är bra, då vet man ju exakt vad 

den personen behöver (Carl). 

 

Carl nämner speciellt en tjej med ADHD som nyligen gått ut högstadiet med bra betyg tack vare allt 

stöd hon fått. Upplevelserna Carl har haft visar att elever med NPF har svårt med varenda liten 

detalj och behöver mycket struktur. Tjejen med ADHD trivdes bra i skolan eftersom det var 

strukturerat. Enligt Carl så fanns det inte mycket av den varan i hemmet, utan det var mer av en 

”gör-vad-du-vill-attityd”. Hon hade väldigt svårt att lyckas med läxläsningen eftersom hon 

antingen glömde bort vad hon hade i läxa, tappade eller glömde boken hos en kompis. Carl var 

klassföreståndare för den här tjejen och hade till uppgift att strukturera upp veckan för henne. De 

gick igenom om det skulle vara några prov och när hon skulle behöva ta hem böckerna, och så 

vidare. Det lades ned väldigt mycket tid på att hjälpa henne och det resulterade i att hon gick ut 

högstadiet med bra betyg, men utan stöd hade det inte gått menar Carl. 

 

Hanna säger att arbetet på skolan fungerar bra runt elever med NPF, eller egentligen runt alla elever 

som behöver stöd, man måste inte ha en diagnos för att få stöd menar hon. Finns det problem så 

skrivs det åtgärdsprogram och det kanske ordnas en elevvårdskonferens tillsammans med 

skolsköterskan och skolläkaren, eller så har man möten tillsammans med BUP. Stödundervisningen 
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sköts av lärarna i och med att det inte finns någon specialpedagog, men det är inte något Hanna 

upplever som negativt. Hon har tidigare upplevt att vissa specialpedagoger motarbetat henne i sitt 

arbete och menat på att eleven i princip inte kan någonting alls. Hon tillägger att det beror på vilken 

slags person det är som jobbar som specialpedagog och att det också kan fungera bra. 

 

Annika tycker att skolans rutiner om hur man ska få reda på information om elevers diagnoser varit 

dåliga. Hon fick till exempel inte reda på att två elever i hennes klass hade Asperger förrän efter en 

hel termin. Hon fick då själv söka upp mentorerna och fråga dem för att få reda på detta. Ibland 

händer det att skolan har informationsmöten när det är någon elev som fått diagnos, då personalen 

på skolan träffar den som gjort utredningen. Även Gunilla berättar att informationen brustit och det 

var när hon var ny lärare på skolan. Då lade hon märke till att en elev inte förstod instruktioner och 

inte jobbade och fick därför ta reda på anledningen till detta. Eva, David och Ingela säger att de inte 

kan svara på hur arbetet på skolorna ser ut eftersom Eva nyligen har börjat jobba på en ny skola och 

varken David eller Ingela har varit elevhandledare för någon elev med NPF. De av informanterna 

som skrivit åtgärdsprogram har alla varit elevhandledare. Gunilla, som är slöjdlärare kan uppleva 

det som svårt att vara elevhandledare för en diagnosticerad elev som hon själv träffar så pass sällan. 

Då ser hon till att ha bra kontakt med övriga berörda lärare för att få information om eleven. 

 

5.2. Möjligheter och hinder med inkludering 

Alla informanter tar upp både möjligheter och hinder som kan finnas i arbetet med inkludering av 

elever med NPF. 

5.2.1. Möjligheter med inkludering 

Annika, med erfarenhet av att undervisa två elever med Asperger, tyckte det var fullt möjligt att 

inkludera dessa elever. Det fungerade riktigt bra för dem i den vanliga klassen och hon tyckte det 

skulle känts konstigt om de inte hade fått gå med de andra. Något som tas upp som en möjlighet 

med inkludering i klassen är att det speglar hur samhället ser ut. Som David påpekar ska alla 

inkluderas i samhället efter att de gått ut skolan och därmed blir inkluderingen gynnande för hela 

klassen. Carl, Eva och Ingela nämner alla tre att övriga elever får lära sig acceptera olika slags 

människor. Boel och Fredrik tar också upp att eleverna får en ökad tolerans genom detta. Eftersom 

Eva på grund av tidsbrist låter alla elever ta del av samma anpassning ser hon även det som en 

möjlighet för hela klassen. Hon tycker inte alls att det är någon nackdel att alla får extra tydliga 

instruktioner. Sett till individen med diagnos tar Carl upp att han tror att inkluderingen innebär ett 

välmående för denne att delta socialt. Både Gunilla och Hanna poängterar att det är positivt att 

eleven kan få se hur andra i klassen beter sig och att de kan ta efter deras beteende. När Gunilla 

tänker på elever med ADHD tycker hon att de ofta lever i nuet och inte har några planer för 

framtiden. 

Men går de i en klass som är studiemotiverade och gör sina läxor och allt det där… 

så får de... alltså det blir som ett litet tänk hos dem ”okej… den där vill bli det och 

det… då kan jag bli det och det…” och så har det faktiskt blivit hos den här pojken 

att han vet faktiskt vad han vill i framtiden, och bara det blir ju en morot för honom 

att faktiskt försöka bli godkänd (Gunilla). 
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Gunilla tar upp att för henne som lärare är det både roligt och utvecklande att få undervisa elever 

med NPF. Hon ser det som en utmaning eftersom hon får granska sin egen undervisning för att få 

till något som fungerar. Hanna är inne på samma spår och tycker att det är fascinerande att försöka 

sätta sig in i någon annans tankesätt och känna hur roligt det är när det verkligen lyckas. 

5.2.2. Hinder med inkludering 

Ett hinder med inkludering, som sex av informanterna tar upp, kan vara att det blir oroligt i klassen. 

Annika menar att ifall eleven är väldigt utåtagerande och det skapas oro kan det vara både ett hinder 

för eleverna samt för henne som lärare. Både Annika och Hanna tror att för vissa elever med NPF 

kan det vara bra att ibland få gå ifrån den ordinarie klassen för att jobba i en mindre grupp där det är 

lite lugnare, men att det är viktigt att dessa elever fortfarande har sin klasstillhörighet. Hanna menar 

att eleven med NPF skulle få mer effektiv tid på egen hand eftersom att mycket tid går åt till att 

fokusera på vad klasskompisarna gör. Hon tror också att elever kan behöva få komma ifrån och få 

tid till att ställa frågor om saker de grubblat över, om exempelvis hur folk har uttryckt sig, vilket 

man kanske inte vill fråga inför resten av klassen: ”... för det är något som han (eleven)... att han 

hakade upp sig på att man sade ”hoppa över frukosten”, sådana saker, det var konstigt, eller 

”hoppa över lunchen”, hur gör man då? Hur högt ska man hoppa?” (Hanna). Boel tar upp att 

ADHD-elever som inte medicinerar kan vara störande i klassen eftersom de aldrig kan vara stilla 

och fokusera. Ett hinder för henne som lärare är att eleven då tar väldigt mycket tid och energi. 

Jag vet inte hur många jag hade i gruppen i fjol, men det var en som inte åt medicin 

för de hade tydligen inte kunnat ställa in mediciner på den pojken. När han åt den då 

somnade han på lektionerna... och det var väldigt skönt ska jag säga. Jag har inte 

honom nu, men jag ser då man träffar honom att det är en helt annan kille, så nu 

fungerar det. Han ser harmonisk och glad ut och kan prata liksom med en sådär. Det 

längsta han koncentrerade sig och satt och skrev, det var 15 minuter i fjol. Då hade 

han fått ihop en liten uppsats som inte alls var tokig. Den var inte lång, men inte 

dålig. Men då var orken slut (Boel).  

Även Eva tar upp att ifall eleven är väldigt utåtagerande och störande kan det bli jobbigt för hela 

gruppen och att mycket då hänger på läraren att både försöka hjälpa den här eleven och samtidigt 

hålla ordning på hela klassen. David tycker också det blir ett hinder när andra elever tycker det är 

besvärligt att ha eleven med. Han menar att det är viktigt med en bra atmosfär i klassen och att 

mycket är upp till klasskamraterna att ordna den, men också till stor del att läraren skapar en 

tillåtande miljö i klassrummet. Fredrik tar upp att när klassen blir påfrestad får man se det som ett 

bra tillfälle att arbeta med tolerans. Gunilla tycker ett hinder för eleven kan vara att den hela tiden 

har olika klassrum och många olika lärare. För henne som slöjdlärare kan hon uppleva det som svårt 

att vara elevhandledare för en diagnosticerad elev som hon själv träffar så pass sällan. Då måste hon 

se till att ha bra kontakt med övriga berörda lärare för att få information om eleven. 

Boel, som är gymnasielärare, ser ett hinder i att de diagnosticerade eleverna kan ha gått i en mindre 

grupp med fler lärare på högstadiet och när de sedan kommer till gymnasiet, och förväntas gå i en 

klass med 25 elever och en lärare, kan de bli väldigt stressade. Hon påpekar också att det är 

individuellt och att vissa elever anpassar sig väldigt bra, medan andra kanske skulle mått bättre av 

att gå i särskolan. Även Fredrik tar upp att det finns de elever som har svårt att vara i en stor grupp 
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och får ångest av det. Då kan de behöva vara i en mindre grupp. Han tycker det kan vara svårt, till 

exempel med elever som har Asperger och inte interagerar med andra elever, att behöva låta dem 

arbeta med något annat som de är motiverade att jobba med. Fredrik tycker det är tråkigt att behöva 

säga att man accepterar ett slags utanförskap, men vet inte riktigt hur man ska lösa problemet.  

Boel berättar att övriga elever i klassen kan bli lidande ifall den sociala biten inte fungerar hos 

eleven med NPF. Hon har erfarenhet av att exempelvis grupparbeten kan vara problematiskt. En 

elev hon undervisar kan inte alls samarbeta och hans mamma har försökt prata med lärarna och vill 

att de ger honom en speciell uppgift. Men då frågar sig Boel vad som då händer med grupparbetet. 

De lyckades i alla fall hitta två klasskompisar som var bestämda vilket gjorde att arbetet då 

fungerade. Klasskompisarna hade uppmärksammat hur Boel behandlade eleven med NPF och 

märkt att man inte kunde be honom göra saker utan man fick beordra. Att skapa fungerande 

grupper, menar Boel, är något man lär sig allt eftersom man lär känna klassen.  

Ingela, som undervisar i musik, har erfarenhet av att ha haft lektioner i kör där elever med NPF 

ingick och berättar att det egentligen inte fanns några hinder med inkludering. Det som eventuellt 

kunde inträffa var att eleverna inte dök upp, men det var i så fall inget som övriga klassen blev 

särskilt påverkad av. Det Ingela hade sett som mer problematiskt hade varit ifall eleverna skulle 

spela tillsammans i en ensemble, och syftar på att det där är mer avgörande att alla dyker upp för att 

få ensemblen att fungera. Hon menar att eftersom man inte kunde lita på att de alltid skulle komma, 

hade det i så fall behövts en reservplan vid exempelvis spelningar.   

Ett problem Eva ser i arbetet med inkludering, är att få ihop arbetet tidsmässigt. Hon menar att det 

är skillnad på att ha en klass där det finns elever med NPF och en klass utan. Den anpassning som 

behöver göras tar mer tid, vilket inte ges. Carl anser också att arbetet för honom som lärare blir 

tyngre när han har en klass där det ingår elever med NPF. Det är enligt Carl omöjligt att anpassa en 

lektion till förmån för en elev när man har 20 andra elever i klassrummet och menar att man då 

istället får lösa det på andra sätt
1
. Han uppfattar det som att det finns alldeles för höga förväntningar 

på honom som lärare: ”Det är jättejobbigt att ha de här eleverna i klassrummet, med föräldrarnas 

förväntningar, med specialpedagogs förväntningar, sina egna krav på att man ska göra en bra 

lektion... Det blir merarbete något fruktansvärt” (Carl). 

5.2.3. Diagnosens betydelse 

Alla informanter är positivt inställda till att eleven får en diagnos eftersom de anser att det då blir 

enklare för dem som lärare att planera arbetet. ”Då kan man som bemöta dem på ett annat sätt. 

Man kanske har känt att det är så i förväg, men då får man ju bekräftat det på papper och det blir 

ju en hjälp” (Annika). Gunilla och Ingela tycker det är viktigt för dem som lärare att få veta om 

diagnosen eftersom de då lättare vet hur de ska bemöta eleven. Eva anser att man genom diagnosen 

kan få tydligare besked om vad eleven behöver för anpassning. Hon säger att det också blir mycket 

enklare att få resurser som tid och hjälpmedel, till exempel datorprogram, som underlättar för att 

kunna tillmötesgå elevens behov. Carl tror diagnosticeringen kan vara till fördel för eleven, att det 

får en psykologisk effekt och de slipper tro att de är ”dumma i huvudet” som inte klarar av det 

                                                           
1
 Mer om anpassning av undervisning i kapitel 5.4. 
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andra klarar av. David är positiv till att få reda på om en elev har en diagnos, men påpekar också att 

man ändå ska bemöta varje elev där den befinner sig vare sig eleven har någon diagnos eller inte. 

Eva har även lagt märke till att det funnits elever som haft symptom men utan diagnos. Då har hon 

gått vidare med det till specialpedagoger och elevhandledare för att de i sin tur skulle få ta över och 

hantera ärendet. Det hon ser som fördel med att eleven har en diagnos är att det är lättare att få 

resurser, även om skolan alltid är ansvarig att sätta in resurser där det behövs. Eva tycker ändå en 

diagnos styrker att det behövs extra resurser. Hanna tycker att det är bra med en diagnos så till vida 

att hon får problemet svart på vitt, men i övrigt spelar det ingen roll eftersom att alla elever oavsett 

diagnos får resurser om det behövs på skolan hon jobbar på.  

 

Fredrik säger att det kan vara positivt såtillvida att han vet att han måste vara lite extra tolerant och 

ha lite mer förståelse, men i samma veva säger han att tolerant måste han ju vara mot alla elever. 

Han är inte helt övertygad om att en diagnos och medicinering endast är positivt, att det skulle vara 

lösningen på så många problem. Är situationen ohållbar är det självklart en väg att gå, men enligt 

honom är man inte alltid betjänt av att få en diagnos. Även Boel menar att så länge eleverna verkar 

må bra utan att ha fått en diagnos så är det ingen mening med att ställa någon. Ingela anser att det är 

ganska lätt att elever blir stämplade om man som lärare vet att den har en diagnos, att man tänker att 

”hon är sån och han är sån”, att man kanske inte ger en bråkig elev en chans om man redan fått 

höra att det inte är någon idé från kollegor. Ibland existerar ett visst motstånd från föräldrar också, 

något som Annika och Hanna upplevt. En elev på Annikas skola hade gått till kuratorn och sagt att 

hon ville göra en utredning för att hon kände att hon inte var som andra, men hennes föräldrar sade 

nej. Anledningen till att de inte ville att deras dotter skulle utredas, var att de menade att det kunde 

bli problem för henne senare i livet. Det skulle finnas dokumenterat att hon hade en diagnos, vilket 

skulle göra att hon verkade annorlunda och det skulle bli svårt för henne att få jobb. Hanna menar 

att föräldrar ofta ställer sig negativa till att deras barn utreds och tror att det kan bottna i en rädsla 

för att det ska bli besvärligt med många utredningar och många möten eller så kan det vara så att de 

inte anser att eleven behöver en diagnos utan att denne får den hjälp den behöver ändå. 

 

5.3. Anpassning av undervisning 

Tre av informanterna säger sig ha likadana lektionsplaneringar för klasser där det ingår elever med 

NPF och klasser utan, däremot ser de till att ge tydligare instruktioner till de elever som har 

diagnos. Hanna säger att hon tänker mer på strukturen för en klass där det ingår elever med NPF än 

en där det inte gör det, det blir mer lärarstyrt, men hon menar också att man alltid får vara beredd att 

ändra sin planering eftersom det hon först trodde vore det bästa för eleven kanske inte alls fungerar. 

Hon är mer uppmärksam på vad som händer i klassrummet och speciellt runt eleverna med NPF: 

”... och det kan vara så små saker som stör, att jag tar fram en vänstersax t.ex., det kan förstöra en 

hel lektion... då man är högerhänt, förstår du vilket problem? Då kan man sitta med den där saxen 

utan att säga till mig...” (Hanna). Carl kan ge en elev med NPF endast en uppgift medan övriga 

elever får fler uppgifter och Eva nämner att uppgifterna i sig kan anpassas och göras lite enklare. 

Annika menar att under hennes lektioner finns det redan valmöjligheter och eleverna kan där välja 

hur svåra de vill att deras uppgifter ska bli. Hon har försökt styra elever med Aspergers att välja 
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något enklare för att de ska klara av det. Båda eleverna med Aspergers som hon undervisade gick ut 

nian med uppnådda mål. Boel menar att man måste ha väldigt strukturerade och välplanerade 

lektioner för att det ska fungera: 

... de mår ju väldigt bra av att få allt uppunktat och... vi har ju sett effekten på resten 

av klassen också, för det går ju väldigt bra för klasser där det finns någon Aspergers 

eller två med. För att där måste man vara så otroligt strukturerad.  Man kan inte säga 

att vi gör först det och sen det eller också kan du göra det här, för då gör de 

ingenting (Boel).  

Även Ingela har tänkt på att styra upp formatet på lektionerna. Att alltid göra vissa saker vid början 

och slutet av lektionerna, att ha ungefär samma upplägg och att följa upp det som gjorts från en 

lektion till en annan. Hon tycker också det kan vara viktigt att ställa krav på eleverna att hålla fokus 

under en viss tid eftersom de med Asperger lätt kan börja tänka på annat. Det går inte heller att 

linda in orden när man har att göra med Aspergerelever säger Boel och tar upp ett exempel med en 

elev hon haft tidigare. Hon ställde en fråga till honom, ”kan du hämta pärmen?” och han svarade 

”ja”. Efter en stund märker hon att han inte har hämtat pärmen och ifrågasätter varför. Då svarar 

han ”jamen du sade ju inte att jag skulle göra det”. Boel säger också att man måste vara väldigt 

tydlig med att instruera eleverna, när lektionen är slut och så vidare. De hade ofta lektioner i 

svenska, matte och engelska tätt efter varandra och då var det en kille med Asperger som kunde 

fortsätta räkna matte långt inpå engelsklektionen eftersom ingen sade åt honom att sluta. Boel säger 

att man måste vara väldigt rak och säga ”Gör det här nu!” istället för att försöka vara artig.  

Boels lektionsplaneringar brukar se likadana ut eftersom alla elever ska göra samma sak. Fredrik 

tycker att det alltid handlar om att möta eleverna där de är och låta dem arbeta utifrån sina egna 

förutsättningar. Han anser också att tydlighet och struktur är viktigt, inte bara för elever med 

diagnos, utan för alla elever. Ordning och reda i klassrummet är också av stor vikt, eftersom alla 

drabbas om det är oroligt i klassrummet. Struktur är något även Gunilla tar upp som viktigt för 

eleverna. Hon påpekar dock att slöjden är en svår sal att strukturera upp i eftersom det finns så 

mycket grejer överallt och många intryck. Inom NO:n tänker Hanna på att inte ha uppgifter som 

innehåller för mycket ”prylar”, utan försöker hålla det enkelt så att det ska bli lättare för eleverna att 

behålla fokus. Gunilla tycker ett annat hinder för eleven kan vara att den på högstadiet hela tiden 

har olika klassrum och många olika lärare. 

Att uppmuntra elever och driva på dem, utgå från deras intressen samt följa upp deras resultat är 

nödvändigt enligt Fredrik. Han tycker att alla ska ha en chans att lyckas med det man gör och ibland 

kan det handla om att få anpassade uppgifter på en enklare nivå. Fredriks erfarenhet är att elever 

med Asperger ofta kan ha svårt att interagera socialt och att det därför är viktigt att tänka på 

gruppsammansättningar. Han berättar om en elev han har som nu skriver en 1800-talsroman på 

perfekt engelska och säger att svårigheter för den eleven istället har varit att tolka instruktioner, 

vilket exempelvis gjorde att han inte klarade nationella provet. Fredrik låter alltid eleven välja om 

han vill göra det som hans klasskompisar gör eller skriva på sin roman. I nio fall av tio väljer han att 

skriva på sin roman. Fredrik menar att det är ”hans grej” och eftersom han brinner för det verkar det 

vara ett bra sätt för honom. Eleven har svårt för att interagera socialt och fastnar ofta i sina egna 

tankar, enligt Fredrik kan han även vara nedlåtande mot andra om han ska jobba i grupp och påpeka 
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att de pratar dålig engelska eller dylikt. Fler av informanterna berättar om elever med Aspergers 

som varit väldigt intelligenta. David berättar om en elev han hade: 

Bland annat så åkte vi ju på flera resor och bland annat så hade vi ett utbyte med 

Ryssland. Vid ett tillfälle åkte vi någon sorts guidad tur i turistbuss och så stannade 

vi vid ett torg och guiden frågade ”vet ni vem som är på den där statyn?”.  Som 

vanligt satt ju alla väl och halvsov. Men han sträckte upp handen och berättade om 

den här statyn i 5-10 minuter. Han kunde berätta riktigt ingående vem det här var, 

och guiden bara stod och gapade… (David).   

Carl har i samband med stödundervisning anpassat prov för elever med NPF och då har de fått göra 

proven muntligt istället för skriftligt. Oftast har det blivit så att det har bildats en hög med ogjorda 

prov och läxor, och för att högen inte ska växa har det fungerat bra att göra muntliga prov. Boel har 

liksom Carl också anpassat prov genom att eleverna fått göra hela prov eller endast delar av dem 

muntligt. Ibland har hon också anpassat provtiden så att eleverna fått sitta längre än sina 

klasskamrater, något som dock inte alltid visat sig vara positivt: 

 

... den här eleven han gjorde nationella provet i våras, han fick ju nästan alltid 

förlängd skrivtid. Och då vaktade jag dem själv och jag såg ju att han var ju färdig 

samtidigt som de andra och så började han sudda. Han visste ju att han hade längre 

tid. Och då kom jag på att det här... han ska inte ha förlängd skrivtid. För vad han 

gjorde var att han arbetade om alltihopa och då blev det ofta fel istället. Så senare 

fick han göra något prov utan förlängd skrivtid och det gick alldeles utmärkt (Boel). 

 

Hanna har även hon anpassat prov. Om hon haft en elev med koncentrationssvårigheter så har hon 

delat upp provet i mindre delar så eleven fått göra 20 minuter vid ett tillfälle och 20 minuter vid ett 

annat. Ett annat sätt hon tycker har fungerat är att ställa frågorna på ett enklare sätt där eleven inte 

behövt skriva så mycket fri text då det oftast blivit väldigt kortfattat eller ingenting alls. Fredrik har 

inte anpassat proven för elever med NPF, men tycker däremot att det är viktigt med uppföljning. 

Om han ger ut ett prov så ser han till att eleverna har förstått frågorna och instruktionerna. 

 

Datorer har varit till hjälp för Boel, Eva, Fredrik och Hanna, och eftersom eleverna precis fått 

tillgång till datorer på Gunillas skola är hon hoppfull över att de där kommer vara till hjälp. Eva 

använder sig ofta av skolans läroplattform. Där kan hon tydligt skriva vad som ska göras, i vilken 

ordning och när. Detta menar hon gynnar alla elever och det blir inget som pekar ut en viss elev. Att 

skriva på tavlan inför varje lektion vad som ska ske är också något hon gör för att strukturera. Boel 

anser att datorprogram som kan hjälpa elever med läsning och dylikt har underlättat. Även skolans 

läroplattform har gynnat elever med NPF eftersom det tydligt står skrivet vad de ska göra och när 

det ska vara gjort. Hon säger att det faktum att alla elever på skolan har sin egen dator är till stor 

hjälp. Har de en diagnos kan de få program som hjälper dem med läsning och skrivning. 

5.3.1. Skolans resurser 

Resurserna på skolorna varierar enligt informanterna. Eva menar att skolan alltid är skyldig att 

hjälpa där det behövs och hon säger att skolor brukar försöka göra det. Det kan dock finnas en 

tendens att det fastnar i vems ansvar det är och vems tid som ska läggas, menar hon. Hon säger att 
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ur sitt perspektiv som lärare kan hon tycka att ansvaret ligger hos specialpedagogerna eftersom de 

har en annan utbildning och därmed en annan kompetens. David anser att det borde finnas mer 

resurser, men han säger också att det finns resurser för samtliga elever, dock inget speciellt för 

gruppen elever med NPF på skolan han jobbar på. Annika är lite osäker på hur det ligger till med 

resurserna på hennes skola. Ingela uppfattade resurserna på skolorna hon jobbat på som dåliga.  

 

Resurserna på skolorna som Boel, Carl och Hanna jobbar på ser väldigt bra ut. Boel tror att det 

läggs en hel del pengar på hjälpmedel för diagnosticerade elever. Det faktum att eleverna på de 

flesta skolor får egna datorer av skolan har varit till stor hjälp menar många av informanterna.  

Gunilla berättar att eleverna på hennes skola precis fått varsin dator, en resurs hon tror att det finns 

stora möjligheter med. Carl anser att det är väldigt generöst med resurser på hans skola, behövs det 

stöd så sätter man in stöd. Hanna säger samma sak. Fredrik tycker att det blir bättre med resurserna 

på skolan han jobbar på. Den frivilliga stödundervisningen är ny för i år och där finns både lärare 

och datorprogram som eleverna kan nyttja. Han tror dock att ett problem kan vara att det måste 

finnas ork och motivation hos eleven att ta emot stödet. Bristen på ork och motivation kan vara 

orsaken till att många inte kommer till stödundervisningen tror han. Relationen till läraren måste 

också vara god, om eleven har flera misslyckanden bakom sig så de kan ha misstankar mot läraren. 

 

5.3.2. Möjliga förbättringar av undervisningen 

Tre av informanterna tror att en förbättrad undervisning för elever med NPF skulle kunna ske 

genom ökade resurser i form av tid och pengar. Boel och Fredrik tycker att det fungerar bra så länge 

man ser till att ha strukturerade och välplanerade lektioner, anpassar det som behöver anpassas och 

möter elevens behov. Annika tror att undervisningen skulle förbättras genom varierade 

gruppstorlekar, att elever med NPF ibland får vara i mindre grupper men samtidigt tillhöra en klass. 

Hon tycker att möjligheten för att elever ska kunna gå ifrån för att få lite lugn och ro bör finnas. 

Boel är tveksam till att vissa verkligen ska fortsätta läsa på gymnasiet, hon tror att vissa far väldigt 

illa av det: ”Tänk själv att alltid vara sämst och inte klara av, det måste vara knäckande” (Boel). 

Hanna tror att elever med NPF skulle kunna ha hjälp av en stödperson de kan träffa och som kan 

hjälpa dem med ordning, vilka läxor som ska göras, vilka prov som eleven måste plugga till och 

även att eleven kan ventilera sina funderingar med personen. Nu finns ett väldigt stort ansvar på 

föräldrarna. Det är de som måste kolla på läroplattformen för att se vilka läxor och prov eleven har 

eftersom att eleverna själva inte gör det. Som Hanna nämnt tidigare beror det återigen på hur pass 

allvarlig funktionsnedsättning eleven har. Hon önskar också att man kunde ta tillvara på elevernas 

goda sidor eftersom det är så lätt att se deras negativa sidor och det lätt kan bli tillgjort om man ger 

falskt beröm:    

 

Det där är knepigt, jag menar om man då har en elev som har jättesvårt att få med 

sig penna och jämt kommer till lektionen utan penna, den dagen när han då har en 

penna med sig vill man nästan ge han ett diplom, men det blir ju också löjligt. Det är 

ju självklart att man ska ha penna med sig, alla de andra tycker det är självklart. Men 

det är knepigt när det är svårt att liksom hitta de där goda sidorna som man kan 

försöka spinna vidare på, och det blir lätt genomskinligt att ”oj vad duktig du har 

varit idag som har fått med dig både penna och skrivboken” (Hanna).  
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Eva är en av informanterna som tror att undervisningen för elever med NPF skulle kunna förbättras 

om lärare hade en större kompetens inom området. Hon säger att det borde avsättas mer resurser till 

lärarna för att bättre kunna hjälpa eleverna, och tycker att det som behövs är en bredare kunskap om 

området, mer fortbildning och att det skulle avsättas mer tid för lärare att jobba med inkludering. 

Hon upplever förväntningar på henne som lärare att hon ska ha samma kompetens som 

specialpedagoger har. Eftersom att NPF blir alltmer vanligt i klasser och att kunskapen om NPF bör 

höjas hos lärare, borde detta ingå redan i lärarutbildningen anser hon. Att få ihop arbetet tidsmässigt 

är något hon tydligt poängterar. 

 

Det blir ju en konflikt för en själv också. För man vill ju kunna hjälpa de här 

eleverna. Men det är ju skillnad om du ska ha en klass där det finns de här 

problemen och en klass där det inte gör det. Du kan inte sköta det på samma tid 

faktiskt (Eva). 

 

Eftersom Ingelas elever med Asperger själva hade valt att ha sina sånglektioner kunde hon lägga 

märke till hur stort intresse de hade för sången. ”För det kunde man ju se att de kunde ju gå och 

leva på det här i en hel vecka tills nästa gång vi sågs” (Ingela). Hon tror därför att en förbättring 

skulle kunna vara att ta tillvara på speciella intressen hos eleverna. 
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6. Analys 
 

Här analyseras resultatet från intervjuerna och analyseras med hjälp av den litterära bakgrunden. 

Underrubrikerna syftar till var och en av frågeställningarna.  

 

6.1. Lärares kompetens 

Att lärare har ansvar att stödja elever som har svårigheter (Skolverket 2011) är alla de tillfrågade 

lärarna mycket väl medvetna om. Det är dock endast en av dem som fått någon som helst kunskap 

om NPF genom lärarutbildningen. De flesta utbildade sig på 70- eller 80-talet och då var det enligt 

lärarna inte tal om dessa funktionsnedsättningar, utan det anses att det kommit under 90-talet. Att 

det är rektors ansvar att se till att lärare har tillräcklig kompetens inom ämnet (Skolverket 2011) är 

det inte många lärare som tydligt har märkt av. En av de intervjuade lärarna, Carl, säger att hans 

skola ordnat med kompetensutbildningar, men att det ändå är mycket eget ansvar att själv läsa på. 

Evas skola har också ordnat med information om NPF, men av eget intresse har hon även själv tagit 

reda på fakta. Några av informanterna tar också upp att BUP kan komma till skolan och informera 

när det gäller någon specifik elev. Gunilla använder uttrycket ”learning by doing” för att förklara 

hur hon främst fått sina kunskaper. Annars har alla informanter tagit del av kollegors erfarenheter. 

Ingela har i alla fall försökt ta del av kollegors erfarenheter, men säger att det inte alltid varit så lätt. 

Boel tycker att föräldrar också kan vara till hjälp, även om de ibland till och med kan vara för 

hjälpsamma. Vad skolinspektionens generaldirektör, Ann-Marie Begler, anser är att 

kommunikationen med föräldrar ofta brister eftersom skolan ser vad eleven inte klarar av, medan 

föräldrarna ser deras barns starka sidor (UR 2011).  

I undersökningar som gjorts av Skolverket (1998), Memisevic & Hodzic (2011) och Brolin (2010), 

har det framkommit att många lärare saknar kompetens om NPF. I denna undersökning säger också 

flera av informanterna att när de var nyutbildade, kastades de in i arbetet med elever med NPF utan 

någon kunskap inom området, vilket gjorde arbetet svårt. Idag ser informanternas kompetens 

annorlunda ut och alla säger att de lärt sig genom arbetet. Alla informanter anser sig ha fått den 

största kompetensen genom att undervisa elever med NPF. Den diagnos samtliga har träffat på, är 

Asperger. Alla utom tre har undervisat elever med ADHD, två av lärarna har haft elever med ADD 

och en har haft elever med DAMP. Gillberg (2005) tar upp att vart fjärde till vart sjätte barn som 

börjar skolan har beteendeavvikelser, och enligt Skolverket (2006) är det inte många av dem som 

går gymnasiets natur- eller samhällsvetenskapliga utbildningar. Det informanterna svarat är att de 

haft en eller två elever med NPF i klasser, med undantag för Eva som en gång haft 6 elever i en 

klass på 24. Fyra av informanterna jobbar på gymnasieskolor och har alla undervisat elever med 

NPF. En av informanterna som tidigare jobbat på gymnasiet tyckte sig se tendenser på NPF, men 

fick aldrig reda på om det fanns någon diagnos. Eva säger att hon haft elever med NPF både på 

teoretiska samt praktiska program. I denna undersökning har likväl inte fokus varit på vilket 

program eleverna gått.  
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De finns dock lärare som velat ha mer kunskap inom området. Lindström & Pennlert (2006) menar 

att det är av stor vikt att lärarna har kompetens för att kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd, 

vilket flera av informanterna håller med om. Eva är en av dem som tycker att en högre kompetens 

hos lärare skulle förbättra undervisningen för elever med NPF. Tid är något som i undersökningen 

framkommit saknats för att kunna ta till sig mer kunskaper om NPF.  

6.1.1. Skolans rutiner 

Som skollagen (2010) säger ska ett åtgärdsprogram utformas när det kommit fram att en elev 

behöver särskilt stöd, vilket också görs på samtliga skolor. Enligt Lennartsson (2011) ska det i 

åtgärdsprogrammet både tas upp elevens långsiktiga och kortsiktiga mål, samt att det ska ses över 

både hur verksamheten ser ut, hur det fungerar i klassen och hur det fungerar runt eleven. Detta 

visar att både det kategoriska samt det relationella perspektivet (Skolverket 2001a) bör användas 

inom specialpedagogiken
2
. På de kommunala gymnasieskolorna finns specialpedagoger och 

speciallärare som enligt informanterna är till stor hjälp eftersom lärarna blir bra informerade av 

dem. På Fredriks skola ges speciellt studiestöd av specialpedagogen och speciallärarna och 

dessutom har lärare även stödundervisning i sina tjänster. På friskolan där ingen specialpedagog 

arbetar tycker ändå informanten Carl att det fungerar bra eftersom de har stödundervisning 

inkluderat i tjänsterna och att han då får ge stöd till sina elever som han känner till väl. Han berättar 

att han haft en tjej med ADHD som han inte trodde skulle gått ut skolan med så pass bra betyg om 

hon inte fått stödundervisning. Som Lennartsson (2011) tar upp är det elevhandledaren som skriver 

åtgärdsprogram, men även specialpedagog eller annan personal kan bidra. De lärare som varit med 

och skrivit program, var också elevhandledare för eleven det gällde. Eftersom det finns informanter 

som inte varit elevhandledare i klasser där de undervisat elever med NPF, har de inte varit med och 

skrivit åtgärdsprogram. Två av informanterna, Annika och Gunilla, tar upp att de tyckt att 

informationen om vad som gäller inte alltid kommit fram till dem som lärare. 

6.2. Möjligheter och hinder med inkludering 

Skidmore (2004), Nilholm (2006) och Alonso Parreño (2010) är alla överens om att det hör till 

elevers rättigheter att bli inkluderade i skolans undervisning och att samtliga elever ska kunna 

tillgodogöra sig kunskapen i klassrummet istället för i enskild specialundervisning som enligt 

Skidmore (2004) är ett alternativt utbildningsspår med lägre status. Alla informanter är medvetna 

om inkluderingens betydelse och de ställer sig alla positiva till inkludering, men anser att det ofta 

tenderar att bli en tyngre arbetsbörda för dem som lärare om de har flera elever med NPF i 

klassrummet som ska inkluderas. Vernersson (2007) säger att i en segregerad miljö kan inlärningen 

för elever med NPF hämmas på grund av brist på stimulans och kompetens, medan det sociala 

samspelet och möjligheterna till personlig utveckling i det inkluderande klassrummet kan bidra till 

ett bättre självförtroende. På samtliga av de skolor vi har besökt arbetar man med inkludering där 

alla elever är med i klassrummet. Behöver elever extra stöd så får de det utanför 

klassundervisningens ramar och då antingen av en specialpedagog eller av läraren själv.  

 

                                                           
2
 I arbetet finns dock ingen vidare undersökning huruvida det kategoriska samt det relationella perspektivet används. 
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6.2.1. Möjligheter med inkludering 

Precis som Dewey (2004) och Nilholm (2006) är många av informanterna eniga om att inkludering 

i klassen speglar hur samhället ser ut, något som anses som viktigt. Skolan måste representera livet 

menar båda författarna. Informanten David säger att eftersom alla elever förr eller senare ska 

inkluderas i samhället, gynnar inkluderingen i skolan hela klassen. Flera av informanterna säger att 

eleverna blir mer toleranta och får lära sig acceptera olika sorters människor, vilket också Alonso 

Parreño (2010) menar när hon tar upp att det endast är inom undervisningens ramar eleverna kan 

lära sig samarbeta med olika slags personer. Carl, Gunilla och Hanna tror även att eleven med 

diagnos själv gynnas av att delta socialt. Gunilla och Hanna tror att elever med NPF kan ta efter 

andra elevers beteende om de får inkluderas i undervisningen och att detta kan påverka dem 

positivt.  

 

6.2.2. Hinder med inkludering 

Enligt Vernersson (2007) är lärarens attityd avgörande för om elever i behov av stöd inkluderas. 

Inverkande faktorer på lärarens attityd handlar om resurser och ramfaktorer. Exempel på 

ramfaktorer enligt Vernersson (a.a.) och Winzer & Mazurek (2011) är tid för att ge stöd, tillgång till 

undervisningsmaterial, klasstorlek, lärarens förberedelser, kunskaper om olika undervisnings-

metoder, samt möjligheter till kompetensutveckling. Både Carl och Eva nämner främst tiden som 

ett hinder för att kunna inkludera elever med NPF. Eva menar att det inte avsätts någon tid för att 

anpassa undervisningen, utan som lärare har man samma tid för en klass utan elever med NPF som 

för en klass med. Enligt Vernersson (2007) ökar antalet elever i behov av stöd, och tror att det kan 

vara på grund av att vi lever i ett samhälle fyllt av stress och ständiga sinnesintryck från media. Carl 

anser att det näst intill är en omöjlighet att anpassa lektionerna till en elev när det finns 20 stycken 

andra elever som också måste ges tid, något som bekräftas undersökningen som gjorts i Bosnien-

Hercegovina (Memisevis & Hodzic, 2011). 50 % av lärarna i studien ansåg att tid var en bristvara 

för att kunna inkludera alla elever i undervisningen. Många av lärarna som deltog i undersökningen 

tyckte också att det blev svårare att hinna med när klasserna bestod av 25-30 elever. Memisevic & 

Hodzic (a.a.) talar också om de höga krav som finns på lärare och att det finns förväntningar på 

lärare att de ska besitta kompetensen som krävs för att kunna lösa problem som uppstår. Detta 

bekräftas även av informanterna. Carl upplever förväntningarna på honom som lärare för elever 

med NPF som mycket höga och tycker det är svårt att undervisa dem på grund av alla 

förväntningar. 

 

Ett av de argument mot inkludering som Nilholm (2006) tagit upp, att om elevers miljö anpassas 

kan det leda till att de får mer uppmärksamhet, kamrater och trygghet medan inkluderade barn ofta 

har en dålig social situation, bekräftas till viss del av Boel och Fredrik. De tar upp att vissa elever 

inte alls mår bra av att gå i stora klasser, speciellt om de under högstadiet gått i en mindre grupp 

med fler lärare. Boel säger att vissa elever anpassar sig utan problem, medan andra förmodligen 

skulle ha mått bättre av att gå i särskolan. Fredrik tycker att det kan vara svårt att inkludera vissa 

elever med Aspergers som har svårt att interagera med andra elever, något som bekräftar det 

Lorentz (2010) skriver om ungdomar med Asperger. Han tar upp att skoltiden kan vara svår för 

elever med Asperger eftersom de behöver mer stöd och tid att utveckla sin sociala och adaptiva 
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förmåga. Annika och Hanna tror att vissa elever med NPF skulle må bättre om de skulle ha 

möjligheten att gå ifrån klassen emellanåt för att få lite lugn och ro, men Annika nämner också 

vikten av att eleverna har sin klasstillhörighet. Handlar det om grupparbeten i skolan tar några av 

informanterna upp att det kan bli problematiskt. Ingela som har erfarenhet av att elever med 

Asperger inte alltid kom på lektionen, kan tänka sig att det vid spelningar, ifall de där skulle ha en 

avgörande roll och inte dök upp, hade varit bra med en reservplan. Boel tar upp att det är lättare att 

sätta ihop grupper när man lärt känna klassen, speciellt där det ingår elever med NPF.  

 

Rønhovde (2004) talar om hur det kan uppstå situationer då elever med NPF kan uppträda på så sätt 

att läraren blir frustrerad och om hur viktigt det då är att läraren behåller kontrollen och vet hur man 

ska förhålla sig till situationen. Flera av informanterna tar upp att om en elev med NPF är väldigt 

utåtagerande kan det uppstå jobbiga situationer och då är det upp till dem som lärare att se till att 

ordningen i klassen bibehålls. David anser att det är viktigt med en bra atmosfär i klassen och att 

läraren skapar en tillåtande miljö i klassrummet. Fredrik ser dessa situationer, när klassen blir 

påfrestad, som bra tillfällen att arbeta med tolerans. Att lärarens förhållningssätt är väldigt viktigt 

menar också Alin Åkerman & Liljeroth (1999). Enligt dem är det förhållningssättet som avgör 

vilken inställning läraren har till arbetet och man måste kunna komma över känslan av hopplöshet 

om den sätter in och kunna se utmaningarna i arbetet. En av informanterna, Gunilla ser 

inkluderingen som en rolig utmaning för henne själv eftersom att hon där får granska sin egen 

undervisning för att få till något som fungerar och även Hanna ser en glädje i att få sätta sig in i 

annorlunda tankebanor. 

 

6.2.3. Diagnosens betydelse 

Informanterna är positivt inställda till att elever blir diagnosticerade med samma argument som 

finns i en av Skolverkets (2002) artiklar och det Hallén (2010) uttrycker. En diagnos ger legitimitet 

och eleven slipper kritiseras för de svårigheter den har, lärare får en djupare förståelse och en större 

kunskap om vad eleven har för behov och det blir lättare att få resurser för att hjälpa eleven om 

denne har en diagnos. Ett ytterligare argument är att en diagnos visar att eleven har svårigheter för 

något och ökar förståelsen hos denne, vilket Carl tror kan vara till fördel för eleven som slipper tro 

att denne är mindre begåvad eftersom man inte klarar av samma saker som klasskompisarna. Hallén 

(2010) anser att svårigheterna och bristerna kommer vara kvar även om en diagnos undviks och 

dessutom kommer kunskapen att saknas. 

 

Enligt både Skolverket (2001b) och Vernersson (2007) så prioriteras elever med diagnos när det 

gäller resurser och det blir svårare för läraren att hinna se varje individ med allt större klasser. 

Resultaten av Skolverkets (2001b) studie visade att skolan måste utvecklas för att kunna möta de 

elever utan diagnos med mindre omfattande behov av stöd. Informanten David säger att han är 

positiv till att få reda på om en elev har en diagnos, men samtidigt tycker han att man måste möta 

varje elev där den befinner sig vare sig eleven har någon diagnos eller inte. Andra argument mot att 

diagnoser ställs är att det kan ge eleverna ett handikapp och att diagnosen ses som en sjukdom. 

Ingela menar att det är lätt hänt att man som lärare omedvetet ”stämplar” eleven om man har hört 

att den är på ett visst sätt. Av samma anledning ställde sig föräldrarna till en elev som Annika hade 
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negativa till att deras barn skulle få en diagnos, eftersom de menade att diagnosen följer med barnet 

upp i arbetslivet och att det blir en stämpel för livet. Boel och Fredrik är båda tveksamma till att en 

diagnos ställs, eftersom de anser att så länge det fungerar är man kanske inte betjänt av att få en 

diagnos. 

 

6.3. Anpassning av undervisning 

Att skolan har som ansvar att uppmärksamma och ge stöd till de elever som har de behoven, och att 

anpassa undervisningen och möta eleverna på deras kunskapsnivå (Skolverket 2011) är alla 

informanterna fullt medvetna om. Bland annat tar Fredrik upp att det alltid handlar om att möta 

eleverna där de är och låta dem arbeta utifrån sina egna förutsättningar. Informanterna är överens 

om att funktionsnedsättningarna är individuella och att man specifikt får ta reda på vad som gäller 

för varje elev, precis som Alin Åkerman & Liljeroth (1999), Attwood (2000) och Gillberg (2005) 

säger. Som samma författare tar upp kan miljön spela stor roll för elever med NPF. Vissa kan 

behöva en lugn och harmonisk tillvaro utan distraktioner, medan andra kanske lär sig bättre med 

hjälp av musik. De tar även upp att struktur är av stor vikt, något som de flesta av informanterna har 

lärt sig genom åren och de brukar tänka på att strukturera undervisningen och se till att det är 

ordning i klassrummet. Flera av dem menar att det inte bara är elever med NPF som gynnas av 

tydlighet, struktur samt ordning och reda i klassrummet, utan hela klassen kan dra fördel av detta. 

Hanna försöker tänka på att minimera antalet ”prylar” under sina lektioner i NO för att undvika att 

elever med koncentrationssvårigheter fokuserar för mycket på det. I slöjdsalen anser Gunilla att det 

är svårt att undvika distraktioner, eftersom det finns så många intryck. Gunilla tar också upp att 

miljön generellt sett på högstadiet kan vara svår för elever som behöver struktur, eftersom klasserna 

där hela tiden byter klassrum och ofta även lärare.  

 

Vidare anpassar många av lärarna sin undervisning genom att ge tydligare och kortare instruktioner 

till elever med NPF, vilket enligt Rønhovde (2004) kan underlätta för eleven som kan förstå vad 

som först ska göras och senare får veta vad som ska ske härnäst. Uppgifterna i sig kan även de 

förenklas något. Fredrik uttrycker en önskan om att ”alla måste kunna lyckas” och även ha chansen 

att kunna lyckas inom ramen för undervisningen. Enligt Alin Åkerman & Liljeroth (1999) bör man 

alltid fundera över vad diagnosen innebär för den enskilde eleven, var personen befinner sig i sin 

utveckling inom olika områden, och vilka egenskaper och intressen just denna elev har. Fredrik tar 

också upp att man bör utgå från elevens intressen och följa upp dennes resultat samt uppmuntra och 

driva på eleven för att uppnå bra resultat. Ingela som sett hur lyckat det var när henne elever med 

Aspergers fick hålla på med sina intressen, tycker man borde kunna ta tillvara mer på sådant.  

 

Det är inte bara struktur och tydliga instruktioner som kan underlätta undervisningen för elever med 

NPF, även prov och redovisningar kan behöva anpassas genom att dela upp provet i mindre delar 

och fler tillfällen för att eleven ska kunna behålla koncentrationen (Alin Åkerman & Liljeroth 1999; 

Attwood, 2000; Rønhovde, 2004). Carl, Boel och Hanna har anpassat prov för elever med NPF. De 

har låtit eleverna göra delar av proven eller hela proven muntligt istället för skriftligt, anpassat 

skrivtiden eller delat upp provet i mindre bitar. Fredrik tycker att det är viktigare med uppföljning, 
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se till att eleverna förstår frågorna och instruktionerna vid prov. Datorer är något som både enligt 

forskning (Gillberg, 1999a; Rønhovde, 2004) och enligt informanterna visat sig vara väldigt 

positiva för elever med NPF. Flera av informanterna använder sig av skolornas läroplattformerna 

till att skriva vad som ska göras och när det ska vara klart. Eva menar att detta gynnar alla elever 

och att ingen pekas ut eftersom alla har användning av det. Datorprogram som hjälper elever med 

uppläsning eller skrivning är en stor tillgång menar Boel. På hennes skola har alla elever egna 

datorer och har de en diagnos kan man enkelt installera programmen de behöver på datorn.  

Ofta kan elever med NPF ha svårt med kommunikationen och man kan behöva vara väldigt tydlig 

och kortfattad vid instruktioner för att eleven ska ta till sig budskapet. Man måste vara rak och inte 

ställa frågor som ”Skulle du vilja...?” utan istället vara konkret och säga ”Gör så här!” (Alin 

Åkerman & Liljeroth, 1999; Rønhovde, 2004). Boel har erfarenhet av detta och tar som exempel 

upp när hon frågade en elev med Aspergers om han inte kunde hämta sin pärm och han inte gjorde 

det eftersom hon bara hade frågat om han kunde göra det. Hanna tar också upp exempel med 

kommunikationen och tycker det vore bra om de här eleverna kunde få tid till att ställa sina frågor 

om hur klasskompisar eller lärare har uttryckt sig, t.ex. när de sagt att de ska ”hoppa över lunchen”.  

Informanterna bekräftar det Vernersson (2007) tar upp, att det för elever med NPF kan vara ett 

problem med fria grupparbeten där det krävs mycket ansvar. De elever med Asperger som Fredrik 

stött på har haft svårt att interagera socialt vilket har ställt till det i grupparbeten, vilket även Boel 

påpekar och säger att man måste vara noga med gruppsammansättningar när det kommer till elever 

med NPF. För en elev med Aspergers kan dagarna se väldigt olika ut, från att allt ena dagen 

fungerar bra i skolan till att eleven nästa dag har stora inlärningsproblem (Attwood, 2000).  Fredrik, 

David och Boel bekräftar detta eftersom de haft elever med Aspergers som varit väldigt intelligenta 

och specialiserat sig på något område. Fredriks exempel är en elev som i engelskan skriver en 1800-

talsroman och Davids exempel är eleven som kunde ovanligt mycket om Rysslands historia. Boel 

beskriver en kille som ett mattegeni och en kille som en språkbegåvning. Den senare kan vissa 

dagar visa sig vara ett mattegeni också, medan han nästa dag inte förstår något av undervisningen. 

6.3.1. Skolans resurser 

Resurserna på skolorna runt om i landet skiljer sig åt och de skolor som har mindre resurser kan 

endast till viss del ge eleverna det stöd de har rätt till (Lindström & Pennlert, 2006; Vernersson, 

2007; Skolinspektionen, 2011). Det är även så att många skolor inte klarar av att anpassa 

undervisningen till eleverna och åtgärdsprogrammen håller inte heller tillräckligt hög kvalitet 

(Skolinspektionen, 2011). Resurserna inom den kommunen där undersökningen är genomförd 

verkar variera något. Det som är gemensamt för alla skolor är att de skriver åtgärdsprogram. Enligt 

Eva brukar skolorna verkligen försöka hjälpa elever i behov av särskilt stöd, men att det ibland kan 

bli små konflikter om vems ansvar det egentligen är och vem som ska ta från sin övriga tid. Hon 

anser också att det borde ligga i specialpedagogernas ansvar eftersom de har en specialkompetens. 

Vernersson (2007) menar att det är svårt för lärare att hinna möta alla elevers behov i stora klasser 

om inte resurser finns att tillgå. David säger att resurserna kunde vara bättre på detta område, men 

han tror att alla elever får stöd om de behöver. Både på Carls, Hannas och Boels skolor är 

resurserna goda och alla elever som behöver stöd får det. Där finns också en hel del hjälpmedel som 

man kan använda sig av i stödet av eleverna, till exempel datorprogram. Även på Fredriks och 
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Gunillas skolor ser det bra ut eftersom det blivit förbättringar de senaste åren. Gunillas elever har 

precis fått tillgång till egna datorer, vilket hon ser som ett stort framsteg. På de flesta av skolorna vi 

undersökt ges extra stöd om det behövs, antingen av en specialpedagog eller av lärarna själva. 

Specialpedagogens roll är att verka på hela skolan för att förbättra pedagogiken och undervisningen 

genom att arbeta för en förnyelse av skolklimatet (Skidmore 2004). 
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7. Diskussion 

 

Här görs sammanfattningar av de resultat som kommit fram, där de också diskuteras. Sedan görs en 

sammanfattande slutdiskussion och till sist tas framtida forskning upp. 

 

7.1. Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka lärares erfarenhet av inkludering av elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket vi anser har uppnåtts genom resultat utifrån de 

kvalitativa intervjuerna. Frågeställningarna konkretiserade det vi önskade få ut av undersökningen. 

Följande underrubriker syftar till var och en av dessa. 

7.1.1. Lärares kompetens  

Det första vi ville undersöka var vilken kompetens lärare har för att kunna inkludera 

diagnosticerade elever i sin undervisning och på vilka sätt de har erhållit den. Enligt undersökningar 

som gjorts i flera olika länder (Brolin, 2010; Forlin et. al., 2009; Memisevic & Hodzic, 2011; 

Skolverket, 1998) har det framkommit att ungefär hälften av alla lärare känner att de saknar 

kompetens för att kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd i sin undervisning, något som 

bekräftas även i vår undersökning. Samtliga informanter säger att de inte hade någon som helst 

kompetens för att kunna inkludera samtliga elever i sin undervisning när de började jobba som 

lärare, ändå är det ett ansvar som lärare har - att kunna stödja elever som har svårigheter 

(Skolverket, 2011). Att endast en av informanterna har fått någon som helst information om NPF 

under sin lärarutbildning känns märkligt, och eftersom vi själva upplevt samma sak under vår egen 

utbildning är det alltså inget som ändrats även om diagnoserna numera är vanliga. Vart fjärde till 

sjätte barn som börjar skolan har beteendeavvikelser (Gillberg, 2005), i genomsnitt borde det 

därmed förekomma någon elev med NPF i varje klass. Om man som lärare förväntas kunna 

inkludera elever med NPF när man kommer ut i arbetslivet anser vi att det därför borde ingå i 

utbildningen, speciellt när vi efter att ha gjort denna undersökning fått reda på hur det upplevts för 

andra lärare att komma ut i yrkesverksamheten utan någon kompetens inom ämnet.  

 

Anledningen till att många av informanterna saknat information om NPF under utbildningen är, 

enligt dem själva, att man inte pratade om diagnoser förrän under 90-talet och många av dem 

utbildade sig dessförinnan. I och med den nya lärarutbildningen så har Regeringskansliet (2008) 

åtminstone lagt fram ett förslag om att ett block med specialpedagogik ska ingå i lärarutbildningen. 

Enligt dem är det viktigast att främst lärare för grundskolans tidigare år får den utbildningen 

eftersom det är de som först kommer i kontakt med elever med NPF. Av de lärare vi intervjuat har 

flertalet skrivit åtgärdsprogram för elever med NPF och i vissa fall har diagnosen inte ställts förrän 

på högstadiet eller gymnasiet, och därför anser vi det borde vara rimligt att specialpedagogik ingår 

för samtliga lärare under lärarutbildningen. Även om vi insett att diagnosticerade elever kan 

uppträda helt olika, och att det inte går att ge en klar bild av hur en diagnos yttrar sig eftersom det 

kan skilja sig mellan individer, kan det ändå gå att ge vissa riktlinjer för vad man som lärare kan 
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tänka på. Har man en grund att stå på, med vissa kunskaper, tror vi att man som nyutexaminerad 

lärare kan känna sig mer trygg i sitt arbete. Att det i regeringens förslag för lärarutbildningen endast 

ingår diagnosen ADHD (Regeringskansliet, 2008) anser vi vara otillräckligt eftersom elever med 

Asperger kan uppträda väldigt annorlunda jämfört med elever med ADHD (Alin Åkerman & 

Liljeroth 1999; Attwood, 2000; Gillberg, 2005).    

 

De vanligaste diagnoserna i skolan, enligt informanterna, är ADHD, Aspergers Syndrom och ADD. 

En av informanterna har träffat på ADHD och Asperger i kombination med varandra. DAMP är en 

diagnos som ingen av informanterna längre använder med motiveringen att den har försvunnit som 

diagnos till förmån för ADHD. Enligt de källor vi hittat så existerar fortfarande DAMP som 

diagnos, men den har mött en hel del motstånd eftersom den enligt bl.a. Kärfve (2000) och Rydelius 

(1999) bara har ersatt MBD. Kanske det kan vara anledningen till att informanterna inte använder 

den. Ingen av informanterna har träffat på någon elev med Tourettes, men vi har ändå valt att 

beskriva diagnosen i början av litteraturgenomgången eftersom den kan förekomma i samband med 

andra diagnoser. 

Alla informanter har erhållit större delen av den kompetens de besitter idag genom arbetet med 

elever som har NPF. Flera nämner uttryck som ”learning by doing”, ”trial and error” och ”lära 

sig den hårda vägen” och menar att det är upp till en själv som lärare att ta reda på fakta om det 

man behöver. Skolverket (2011) säger dock att det är rektorns ansvar att se till att lärare har den 

kompetens de behöver för att kunna hjälpa elever på bästa sätt. Endast ett fåtal av informanterna har 

märkt av detta och enligt de svar vi fått har inte många skolor ordnat med kompetensutbildningar 

inom området. Andra sätt informanterna erhållit kompetens på är genom BUP, genom kollegor och 

föräldrar till elever med NPF. Alla informanter säger att diagnoserna för det mesta är väldigt 

individuella och man måste se till varje individ vad som är bäst för just den. En av informanterna 

säger att det är svårt att läsa sig till informationen och att man egentligen bara kan lära sig genom 

mötet med personer. Då kan man fråga sig om det trots allt är nödvändigt med information om NPF 

under lärarutbildningen, om man ändå inte kan lära sig på något annat sätt än genom erfarenhet? 

Samtidigt vill de allra flesta informanterna veta om någon elev har en diagnos så att de kan 

förbereda sig inför mötet med eleven och vissa önskar också få ytterligare kompetens. Vi fasthåller 

därför att det hade varit bra med en introduktion till olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

så man fått en idé om hur det kan vara, istället för att inte ha någon aning alls.  

Arbetet med inkludering skulle kunna förbättras genom mindre klasser, mer tid för planering, och 

kompetensutveckling, vilket både informanter och litteratur pekar på (Lindström & Pennlert, 2006; 

Memisevic & Hodzic, 2011; SOU, 1999:63; Vernersson, 2007; Winzer & Mazurek, 2011). Enligt 

egna erfarenheter av undervisning känns det svårt att se till samtliga elevers behov i en klass med 

20-25 elever, även om det inte ingår elever med NPF. Vi tror att både elever och lärare skulle 

gynnas av mindre klasser och vi förstår inte varför man ibland måste ha klasser med upp till 35 

elever och endast en lärare. Har man dessutom elever med NPF som behöver mer uppmärksamhet 

känns det som en omöjlighet att hinna se till att alla elever får en likvärdig utbildning, den kanske 

blir lika undermålig om något. Några av informanterna tror att vissa elever med NPF far illa av 

klassundervisningen och att de skulle må bättre av att gå i särskolan, där klasserna är mindre och 
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det finns fler vuxna per elev (Skolverket, 2001c). Eftersom det nu inte längre är ett alternativ för 

elever med NPF att gå i särskola kommer det bli svårare både för lärare och för elever, som 

informanterna sagt är det inte säkert att alla elever med NPF gynnas av inkludering och vissa mår 

inte alls bra i en klass med 25 elever. Om de som legat på gränsen till att gå i särskola haft det svårt, 

hur kommer det inte bli för de som tidigare gått i särskola? Vi tror att det kommer bli otroligt svårt 

för lärare att lyckas med en undervisning för alla och en undervisning för var och en. Alla kanske 

inte borde inkluderas i den vanliga klassen, utan vissa kanske skulle må bättre av ett lugnare tempo 

med fler lärare per elev, där det skulle underlätta för de att lyckas.  

Slutsatserna vi kan dra av detta är att man under sin lärarutbildning borde få grundläggande 

information om NPF, så att man åtminstone känner till de olika diagnoserna och vet ungefär hur de 

kan te sig. I och med att diagnoserna är individuella och kan variera i hög grad från person till 

person är det svårt att lära sig vad som passar för varje elev, precis som alla elever är unika och bör 

mötas i den situation de befinner sig i. Vi tror ändå att om man har ett hum om hur olika diagnoser 

kan se ut bör det underlätta när man väl kommer ut i arbetslivet och förväntas kunna inkludera 

samtliga elever i undervisningen. Att som lärare ha en god kompetens är något strävansvärt.   

 

7.1.2. Möjligheter och hinder med inkludering 

Det andra vi ville undersöka var vilka möjligheter och hinder lärarna kunde uppleva i arbetet med 

inkludering av elever med NPF. Alla informanter är i enighet med litteraturen (Skidmore, 2004; 

Nilholm, 2006 och Alonso Parreño, 2010) överens om att inkludering av elever med NPF är 

positivt. Det många ser som en möjlighet med inkludering är att alla elever får lära sig umgås och 

samarbeta med olika typer av människor, vilket speglar hur samhället ser ut även utanför skolan. 

Detta bekräftar därmed det Dewey (2004) och Nilholm (2006) säger. En annan möjlighet som 

informanter tagit upp är att eleven med diagnos själv kan må bra av inkludering eftersom den 

därigenom kan ta del av klasskamraters beteenden och därmed påverkas positivt. Hade inte elever 

med NPF inkluderats hade skolan alltså inte varit en bra representant för hur samhället ser ut, vilket 

vi anser vara kloka resonemang. Vi tror att om inte skolan bidragit med olika typer av individer, 

skulle nog många senare i livet ha svårt att verka i samhället på grund av okunskap i att bemöta 

varandra. Vissa av informanterna tar dock upp att det kan vara bra för elever med NPF att ibland få 

gå ifrån den ordinarie undervisningen för att få extra stöd. Detta är en intressant syn. Frågan är om 

det räknas som exkludering? Enligt oss kan det ses som ett bra alternativ eftersom eleven då kan ha 

lättare att komma ikapp det övriga elever håller på med om det tidigare varit svårt att koncentrera 

sig och hänga med i klassrummet. Självklart borde det inte vara en standardlösning att plocka ut 

eleven ur klassrummet eftersom det är där den borde vara den mesta av tiden. Det kan dock tänka 

sig att om eleven får gå ifrån en stund för en lugn miljö med större chans att fokusera på 

skolarbetet, kan det underlätta mycket. Kanske kan eleven efter det bättre fokusera på skolarbetet 

även i klassrumsmiljön, vilket också därmed skulle främja hela gruppens arbetsro. 

Det som annars borde underlätta mest är ifall det finns bra med resurser för elever med NPF att 

kunna jobba i klassrumsmiljön och även bra resurser för lärarna att kunna inkludera dessa elever på 

ett bra sätt. Som Vernersson (2007) tar upp är lärares attityd viktig för hur elever inkluderas. Vår 

uppfattning är att många av informanterna har positiva attityder till inkludering, trots det lägger de 
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fram många hinder med arbetet. Främst tycker de att inkluderingen blir en tyngre arbetsbörda, 

eftersom de inte anser sig få tillräckligt med resurser för detta. Enligt Vernersson (a.a.) och Winzer 

& Mazurek (2011) är just resurserna något som inverkar på lärares attityder. Det som kommit fram i 

undersökningen som en bristvara är tiden, att lärare inte ges mer tid för att kunna anpassa 

undervisningen för elever med NPF. En av informanterna tycker också det kan finnas för höga 

förväntningar på lärare, vilket gör att arbetet blir svårt. Det är lätt att tänka sig att när tid är en 

bristvara är det svårt att undervisa en klass där det kanske är extra stökigt, speciellt om en elev är 

utåtagerande. Då tar genomgångar längre tid än vanligt, vilket är logiskt. Får då inte läraren mer tid 

att kunna anpassa genomgångar och arbetsuppgifter för att möta klassens behov, så är det nog inte 

alltid så enkelt att inkludera alla elever. Som Nilholm (2006) tar upp kan inkluderingen leda till en 

negativ social situation för eleven, vilket även kommit fram i undersökningen. Det tas upp att 

eleven kanske tidigare varit van vid en mindre grupp med fler resurser, och att det därmed blir en 

alldeles för stor omställning att börja i en stor grupp med många klasskamrater. Att elever med 

Asperger behöver mer till att utveckla sin sociala förmåga (Lorentz, 2010) är många av 

informanterna medvetna om, vilket kan vara bra att tänka på vid grupparbeten. Där tror vi det kan 

uppstå svårigheter, eftersom det bästa vore ju att sträva mot att alla elever ska få lära sig samarbeta 

med vem som helst i klassen, och därmed borde gruppkonstellationer göras olika från gång till 

gång. Samtidigt måste det tänkas till lite extra när det i undersökningen kommit fram att det varit 

svårt att få elever med Asperger att jobba bra i grupp. Vi tror att det här är något vi som lärare får se 

hur det fungerar under arbetets gång. Trots allt är ju alla elever olika, oavsett diagnos eller inte. 

Vissa kanske grupparbeten fungerar bra för och andra inte. Något man kan tänka på, när det ingår 

någon Aspergerelev, är att förbereda denne för att ett samarbete ska göras, så det inte kommer som 

en chock. Kanske berätta vilka eleven ska samarbeta med och även se till att eleven vet vad arbetet 

innebär redan innan man börjar. Vi tror alltså att det är viktigt att även inkludera i grupparbeten. Det 

är i gemenskapen utbyten kan ske och det är där samarbetet mellan olika människor främjas.  

Informanterna och stor del av litteraturen (Skolverket, 2002; Hallén, 2010) tycker att det är positivt att 

diagnosticera elever med NPF. Som lärare får du då bättre förståelse och tillgängligheten på 

resurser kan öka. Ett argument som kommit fram för att diagnos inte borde ställas är att bemötandet 

kan bli annorlunda. Det kan alltså vara bra att som lärare få bilda sin egen uppfattning om eleven, 

utan att ge denne en ”stämpel” först. Å andra sidan har det även kommit fram att bemötandet kan 

bli helt fel om man som lärare inte har fått veta om att eleven har en diagnos. Frågan om diagnosen 

har någon betydelse för oss som lärare finns det därmed olika uppfattningar om, och det är ju också 

något som är en helt öppen fråga. Något klokt som kom fram i undersökningen är att det i skolan 

ska ges stöd till samtliga elever som behöver det, oavsett diagnos eller inte. Märker man att en elev 

har svårt att koncentrera sig måste man som lärare fundera på vad som kan göras annorlunda i 

undervisningen för att få den här eleven att koncentrera sig och fånga dennes intresse. Ser vi på 

teoretiska ämnen, kanske det för eleven kan vara helt omöjligt att sitta stilla, läsa och skriva en hel 

lektion, där det då kanske skulle passa med något praktiskt inslag i mitten av passet. Trots allt känns 

det viktigt för oss att få veta om en elev har diagnos eftersom det förhoppningsvis då kan vara 

lättare att få fler resurser. För ens egen skull som lärare kan det också kännas bra att få reda på 

anledningen till att en elev kanske är utåtagerande, eller har problem med samarbetsövningar. Som 

Rønhovde (2004) tar upp kan man som lärare ibland känna frustration när det uppstår jobbiga 
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klassrumssituationer. Då är det viktigt att lärare ser utmaningarna i arbetet på ett positivt sätt (Alin 

Åkerman & Liljeroth, 1999) vilket några av informanterna uppger sig göra och som vi som framtida 

lärare också kommer ha i åtanke. Annars är det nog lätt att anklaga sig själv för att göra ett dåligt 

jobb även om man inte gör det. 

Slutsatserna vi kan dra av detta är att det både kan finnas möjligheter och hinder i arbetet med att 

inkludera elever med NPF. För att vi ska kunna ha den rätta attityden är det viktigt att fokusera på 

de möjligheter som finns och utgå från dessa. Alla elever behöver lära sig samarbeta med olika 

typer av människor och ifall det trots allt någon gång känns tungt och hindren överväger, bör vi 

istället se positivt på de utmaningar arbetet ger. Några av informanterna har uttryckt en viss 

tveksamhet till att vissa elever med NPF inkluderas i undervisningen med argumentet att de inte 

mår bra av det, och ofta är det då elever som legat på gränsen till att få gå i särskolan. Kanske det 

hade varit bättre för de eleverna att gå i särskola där de kunnat få mer hjälp och stöd och kunna 

utvecklas i sin egen takt än i en vanlig klass där de blir stressade och känner att de är sämst.  

7.1.3. Anpassning av undervisning  

Med vår sista frågeställning ville vi se hur lärarna anpassar sin undervisning för att elever med NPF 

ska uppnå kursmålen. Totalt har nio möjliga anpassningsområden framkommit enligt både 

informanter och litteratur:  

1. Struktur i undervisningen 

2. Lugn miljö utan distraktioner 

3. Förenklade uppgifter 

4. Tydliga instruktioner 

5. Förlängd provtid eller uppdelade prov 

6. Datorer: program och instruktioner på läroplattform 

7. Utgå från elevens intressen 

8. Få valmöjligheter och litet eget ansvar 

9. Stödundervisning  

Något som alla informanter tänker på är struktur under lektionerna och att man ger tydliga 

instruktioner till elever med NPF. Återigen framkommer vikten av att diagnoserna är individuella, 

något som bekräftar litteraturen (Alin Åkerman & Liljeroth, 1999; Attwood, 2000; Gillberg, 2005), 

man får som lärare möta varje elev på deras kunskapsnivå (Skolverket, 2011) och låta dem arbeta 

utifrån sina förutsättningar. Struktur och tydlighet har enligt informanterna varit fördelaktiga för 

övriga elever också. Informanterna tar också miljön i beaktning och försöker undvika distraktioner i 

möjligaste mån. En av informanterna tar upp något som inte framkommer i den litteratur vi hittat, 

nämligen att högstadietiden kan vara svår för elever i behov av struktur eftersom man inte vistas i 

samma klassrum med samma lärare som tidigare. Detta är något vi tror kan vara viktigt att ha i 
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tankarna. Är det så att eleven alltid kommer sent till lektionen kanske den helt enkelt inte hittat till 

salen och något borde då göras för att underlätta. Miljön kan vara svår att anpassa beroende på 

vilket ämne man har, i slöjd-, musik- och NO-salar finns så många saker som kan bli för mycket för 

elever med koncentrationssvårigheter.  

Instruktioner är något som informanterna anpassar genom att göra dem kortare och tydligare eller 

dela upp dem i mindre bitar så att elever med NPF steg för steg får veta vad som ska göras, något 

som bekräftar det Rønhovde (2004) säger. Att inte linda in meningar av artighetsskäl är viktigt när 

man har elever med Aspergers eftersom de oftast inte förstår detta (Alin Åkerman & Liljeroth, 

1999; Rønhovde, 2004). Att inte förstå vad läraren eller klasskompisarna menar när de säger något 

tror vi kan bidra till att elever med Asperger tydligare märker av att de är annorlunda. För att där 

hjälpa eleven från att känna sig förvirrad över att inte förstå, tycker vi en av informanternas förslag 

om att låta eleven få prata ut med en lärare om detta kan vara bra. Vi anser inte att det behöver vara 

någon speciellt avsatt tid för detta, utan bara att eleven känner att den har förtroende för lärarna och 

kan komma med sina funderingar. En annan sak är att man kan förenkla uppgifterna för elever med 

NPF så att de får en chans att lyckas med det de gör. Något att ha i åtanke är att eftersom alla elever 

ska utgå från samma kursplan och lära sig samma saker, får man som lärare se till att uppgifterna 

inte blir alltför enkla så att eleverna riskerar att inte nå upp till kursmålen. Eftersom elever med 

NPF ska inkluderas i undervisningen och lära sig samma sak som sina klasskamrater måste ju 

uppgifterna ändå vara anpassade utifrån de olika betygsstegen. Informanterna säger att de elever 

med NPF som de har undervisat har nått upp till kursmålen, ofta med hjälp av stödundervisning.  

Att utgå från elevernas egna intressen och på så sätt uppmuntra elever med NPF är något som några 

av informanterna gjort, något som Alin Åkerman & Liljeroth (1999) anser att man som lärare bör 

göra och något som enligt informanterna också visat sig vara väldigt lyckat. Risken med detta är att 

det ändå inte blir en inkluderande undervisning, ta exemplet med Fredriks elev med Asperger som 

skrev en roman under lektionerna i engelska istället för att delta i klassundervisningen. Eleven 

inkluderas inte i undervisningen utan väljer själv att göra annat under lektionerna, han skriver på 

väldigt bra engelska och uppnår ett högt betyg, men vad förlorar han på att inte delta i klass-

gemenskapen? Enligt Fredrik är eleven väldigt asocial och har svårt för att interagera med andra 

elever. Han tycker det känns tråkigt att acceptera ett utanförskap men han ser inte heller någon 

annan lösning på problemet. Det är svårt att veta hur man ska hantera situationer som den här. 

Eleven behöver ju också lära sig samarbeta med andra, men går det inte så kanske den bästa 

lösningen är att låta honom hålla på med sitt specialintresse. Eleven utvecklas ju inom ämnet ändå, 

även om det inte görs tillsammans med andra. Att fria grupparbeten kan vara ett problem för elever 

med NPF är något som både litteratur (Vernersson, 2007) och informanter bekräftar. Som lärare får 

man se till att göra fungerande gruppsammansättningar och vara tydlig med vad eleverna med NPF 

har för uppgift i arbetet, annars kan det lätt bli så att de inte gör något överhuvudtaget.  

Att anpassa prov genom tid och uppdelade provtillfällen är både enligt informanterna och enligt 

litteraturen (Alin Åkerman & Liljeroth 1999; Attwood, 2000; Rønhovde, 2004) ofta nödvändigt för 

att elever med NPF ska hinna med alla bitar eller helt enkelt orka koncentrera sig. Att göra proven 

muntligt är också ett alternativ. Som lärare får man lägga lite extra fokus på att se till att elever med 

NPF har förstått instruktionerna när de ska skriva prov så de inte blir underkända på grund av det. 
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Datorer kan vara till hjälp för elever med NPF på olika sätt enligt både litteratur (Gillberg, 1999a; 

Rønhovde, 2004) och informanter. De olika läroplattformerna som skolan har kan användas till att 

påminna elever om vilka läxor man har och när de ska vara gjorda. Detta torde, precis som 

strukturering i klassrummet, vara till fördel för samtliga elever och inte bara för dem med NPF. Det 

bidrar även till att ingen elev behöver känna sig utpekad, utan det är likadant för alla. En nackdel 

med detta tror vi kan vara att eleverna som egentligen inte behöver, får alldeles för mycket hjälp 

med strukturering. Trots allt ska ju eleverna förberedas inför livet efter skolan där de helt plötsligt 

kommer ut i samhället med ett sådant ansvar som de kanske inte blivit förberedda på i skolan. 

 

Stödundervisning har enligt många av informanterna varit nödvändigt för att elever med NPF ska 

uppnå kursmålen, och hur stödundervisningen ser ut beror till stor del på skolans resurser 

(Lindström & Pennlert, 2006; Vernersson, 2007; Skolinspektionen, 2011). Många av Sveriges 

skolor klarar inte att anpassa undervisningen till eleverna och åtgärdsprogrammen håller inte heller 

tillräckligt hög kvalitet (Skolinspektionen, 2011). Skolorna där vi genomfört våra undersökningar 

har varierade resurser, men alla skriver åtgärdsprogram och siktar på att hjälpa elever i behov av 

stöd. Stödundervisningen kan se olika ut beroende på om det finns specialpedagoger/speciallärare 

att tillgå eller inte. Många av lärarna har dock stödundervisning på schemat, något som upplevs som 

positivt av en informant eftersom han undervisar eleverna i två olika ämnen och på så sätt känner 

eleverna och vet vad de behöver. Ibland kan det enligt informanterna fastna i vems ansvar det 

egentligen är att hjälpa elever i behov av särskilt stöd och vem som ska ge av sin tid (som man 

egentligen inte har). Vi anser att det på varje skola bör finnas tydliga besked om hur och av vem 

elever ska få det stöd de behöver. Så länge man vet vem som ska ta tag i det och vad som ska göras 

finns det fördelar både med tillgång till specialpedagog eller utan. En specialpedagog har en annan 

kompetens än lärare och borde på så sätt kunna se till elevens bästa, medan om man som lärare 

känner eleverna väl borde det fungera lika bra. Det viktiga är att skolor ges resurser för att kunna 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Väl utarbetade rutiner bör finnas, en elev ska inte nekas stöd 

på grund av att skolan brister i att organisera vem som ska hålla i stödundervisningen. Alla elever 

ska ha möjlighet att nå målen och gå ut skolan med godkända betyg.  

Slutsatsen vi kan dra av detta är att det finns många sätt att anpassa undervisningen för elever med 

NPF, bara man får rätt resurser. Det viktigaste är struktur och tydlighet, något som även andra 

elever kan dra nytta av, bara det inte går för långt så de elever som istället behöver mer utmaningar 

missgynnas. Man kan tänka sig att det ibland kan läggas mer fokus på de elever som är i behov av 

särskilt stöd än de elever som är högpresterande och behöver utmanas. Nilholm (2006), Tinglev 

(2005) och Skidmore (2004) talar om det fortfarande olösta dilemmat med att skolan ska lyckas 

med en utbildning för alla och samtidigt en utbildning för var och en. Hittills har skolan hanterat 

detta genom att utgå från det gemensamma och inte det individuella enligt författarna. Detta tror vi 

är en av de svåraste aspekterna med läraryrket, att alla elever ska få ut något av utbildningen 

samtidigt som lärandet måste ske på individnivå eftersom alla lär olika och har olika intressen. Ska 

man utgå från varje elevs intressen och se till att möta varje elev där de befinner sig 

kunskapsmässigt måste man nästan göra en individuell lektionsplanering för var och en. 

  



Skolan som samhällsrepresentant 

Ida Léonarde och Kristin Tossavainen 

43 

 

7.2. Slutdiskussion 

När vi började skriva det här arbetet hade vi inte mycket kunskap om NPF, inte mer än att vi hade 

hört talas om diagnoserna och kanske hade en liten aning om vad varje bokstavskombination stod 

för. Däremot saknade vi kunskap om hur man som lärare skulle kunna hantera dessa elever i skolan 

för att de på bästa sätt ska nå kursmålen och gå ut skolan med godkända betyg. Vi visste inte heller 

hur man skrev ett åtgärdsprogram eller vad som händer under en överlämnandekonferens. Att ha 

fått prata med erfarna lärare har varit otroligt givande för oss som snart ska bege oss ut i arbetslivet. 

Vi känner att vi har fått en föraning om hur det kan vara att jobba med elever som har NPF och 

många värdefulla tips har kommit fram under intervjuerna.  

Läraryrket är oerhört komplext där ingen dag är den andra lik. Som lärare förväntas man kunna lösa 

de problem som uppstår - gärna förutspå problemen innan de uppstår. Om man har en klass med 25 

elever där två stycken har ADHD, en har Asperger, fem stycken har dyslexi, två har dyskalkyli, tre 

stycken är ordentligt högpresterande och resten är så kallat ”normalbegåvade”, hur ska man då 

lyckas med en utbildning för alla och en utbildning för var och en? Är det överhuvudtaget möjligt? 

Det är nog möjligt, men det är en enorm utmaning. Vi tycker fortfarande att det är lite märkligt att 

det inte har funnits någon introduktion till NPF under lärarutbildningen. Att den inte fanns när 

många av våra informanter utbildade sig kan förklaras med att det inte pratades om diagnoser då, 

men när de nu har varit på tapeten i ungefär 20 år och antalet elever med diagnos bara ökar borde 

det väl göras något åt saken? Mer kunskap om ämnet hos lärare borde också bidra till en bättre 

undervisning för dessa elever, och det är ju ändå för elevernas skull vi lärare är i skolan. Att lärare 

får fler resurser i form av tid och mindre klasser skulle också höja kvaliteten på undervisningen. 

Man kan bara hoppas på att det sker en förbättring i och med den nya lärarutbildningen och 

satsningen på läraryrket som utförs just nu. I Regeringskansliets (2008) förslag står det att ett block 

med specialpedagogik ska ingå i utbildningen, dock ska ADHD representera samtliga 

neuropsykiatriska diagnoser, vilket tyder på att det även på en politisk nivå inte verkar finnas 

tillräcklig kunskap inom detta område.  

Det vi ställer oss kritiska till är att elever med NPF inte ska få gå i särskola längre. Hur är det tänkt 

att en elev med svår autism ska inkluderas i en stor klass? Hur kommer den eleven må av det? 

Kommer den eleven klara kunskapsmålen och hur mycket stöd kommer krävas? Det kommer 

behövas fler resurser på skolorna i form av tid, hjälpmedel, specialpedagoger, assistenter och något 

borde definitivt göras åt klasstorlekarna om det överhuvudtaget ska fungera. Då räcker det nog inte 

heller med att introducera ADHD för lärarstudenter, utan ett större block med specialpedagogik 

behöver sättas in om man förväntas kunna hantera flera diagnoser. Det kommer ställas ännu högre 

krav på lärare än vad som redan görs. En informant uttryckte redan här frustration över alla 

förväntningar som finns från föräldrar, elever och från en själv. Nu höjs ribban ytterligare och man 

förväntas sköta samma undervisning – på helt andra villkor.   

Undersökningen som visade på skillnader i hur lärande uppfattas i Japan och USA, där det i Japan 

råder en övertygelse om att alla kan lära, medan man i USA tror att barn har olika begåvning som 

avgör ens studieframgång kanske är något att ta till sig? Är ett barn alltid betjänt av att få en 

diagnos som bevisar att man har en funktionsnedsättning? Vad skulle hända om man som lärare 
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gick in med inställningen att alla har precis samma förutsättningar att lära sig samma saker på lika 

lång tid? Skulle det ha någon inverkan? De japanska barnen i undersökningen har lyckats bättre 

överlag i skolan än de amerikanska, så kanske det ligger något i deras inställning? I Japan riktar 

man uppmärksamheten mot vad barnet, föräldrarna, läraren, skolan och andra aktörer kan göra för 

att barnet ska nå målet. Det är nog väldigt viktigt att alla samarbetar för bästa resultat. Allt ansvar 

kan trots allt inte ligga på läraren och skolan, utan föräldrarna har också en roll i att deras barn ska 

lyckas.  

Titeln på detta arbete är Skolan som samhällsrepresentant, alltså att skolan ska representera det 

verkliga livet. Att olika sorters människor möts och umgås tillsammans, löser uppgifter gemensamt 

och helt enkelt får träffa personer som inte är som en själv tror vi kan bidra till ett bättre samhälle. 

Om man redan i skolan får lära sig att respektera andra människor, oavsett hur man är, kan det nog 

bidra till en högre toleransnivå. Skulle alla elever med NPF gå i särskola och ”gömmas undan” som 

de gjorts tidigare skulle nog fördomar och okunskap bidra till ett mer segregerat samhälle. Däremot 

kanske inte alla mår bra av att gå i en inkluderande skola där man alltid känner att man är sämst och 

inte klarar av samma saker som sina klasskompisar, då kan särskolan vara ett bra alternativ, för 

elevens skull. I möjligaste mån bör ändå skolan vara en så verklig samhällsrepresentant som 

möjligt, för allas gynnande. Alla ska ut i arbetslivet en dag, och det kan hända att man då hamnar i 

en mer homogen miljö, men kanske ens ögon ändå har öppnats och man lärt sig något som är värt 

att ha med sig.  

 

7.3. Framtida forskning 

Vi anser att detta ämne är otroligt intressant och hade gärna undersökt flera olika perspektiv på 

området. Dessvärre rymmer inte det här arbetet mer än vad det gjort och därför får vi lämna det för 

framtida forskning. Man skulle kunna tänka sig att forska vidare på hur det kan se ut mellan olika 

ämnen, om det skiljer sig mellan praktiska/estetiska och teoretiska ämnen, eller mellan 

obligatoriska och valbara ämnen. Av det vi hört är det inte lika många elever med NPF som söker 

sig vidare till t.ex. språk, eftersom de ofta behöver mer stöd inom kärnämnena. Ett annat perspektiv 

man skulle kunna undersöka är genusperspektivet, hur lärare uppfattar skillnader mellan flickor och 

pojkar med diagnos i arbetet med inkludering. Det finns en del litteratur om hur det ser ut mellan 

flickor och pojkar som har fått en diagnos, men det hade varit intressant att se hur de blir bemötta i 

skolan, om det finns några skillnader. Något vi tagit upp viss information om är åtgärdsprogram, 

hur de bör utformas och att det görs på skolorna. Det som där skulle kunna forskas djupare i är 

huruvida detta görs ur ett kategoriskt eller relationellt perspektiv och hur arbetet med 

åtgärdsprogram fungerar på skolorna. Om några år skulle man också kunna se hur det har blivit i 

skolorna när inte elever med NPF får gå i särskola längre, om det blivit en förbättring eller en 

försämring, både för elever och för lärare. 
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Intervjufrågor 

 

1. Lärare på högstadiet/ gymnasiet?  

2. Arbetat …. år som lärare i ämne… 

3.          När utbildade du dig till lärare?  

 

Vilken kompetens har lärarna och på vilka sätt har de erhållit den för att kunna inkludera 

diagnosticerade elever i sin undervisning? 

 

4. När du hör NPF vad tänker du på då?  

5. Vad har du för erfarenhet av att undervisa elever med NPF? Vilken/ Vilka diagnoser                                                                                                                                                                                                                

 har du stött på?                                         

6. Någon gång du reagerat på att någon elev verkar ha symptom på NPF men utan  

 diagnos? (Hur hanterades situationen?)  

7. Hur var det när du började jobba som lärare?  

8. Hade du kunskaper om NPF då? 

9. Är det någon skillnad idag? 

10. På vilket sätt gav lärarutbildningen dig kunskaper om att arbeta med elever med NPF? 

11.           På vilka sätt har du fått ytterligare kompetens om att arbeta med NPF? (Kollegor?  

          Föräldrar?)  

 

12.          Vad har rektorn på skolan du jobbar på/ jobbat på hjälpt dig med för att du ska kunna    

          inkludera elever med NPF? Kompetensutbildning? 

 

13.           Hur ser arbetet med NPF ut på skolan du jobbar på? (Åtgärdsprogram…) 

 

14.          Har du varit med och utformat åtgärdsprogram till någon elev? På vilket sätt kunde du  

                         bidra? 
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Vilka möjligheter och hinder upplever lärarna att det finns i arbetet med inkludering av 

diagnosticerade elever?  

 

15. Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med inkludering av diagnosticerade elever?  

16. På vilket sätt kan elevens diagnos ha någon betydelse för dig som lärare?      

17.           I arbetet med inkludering av elever med NPF, vilka hinder ser du där?  

 

18.           I arbetet med inkludering av elever med NPF, vilka möjligheter ser du där? 

 

 

På vilka sätt anpassar lärarna sin undervisning för att elever med neuropsykiatrisk diagnos 

ska uppnå kursmålen?  

 

19. I det ämne/ de ämnena du undervisar i, hur anpassar du undervisningen så även elever  

 med NPF kan uppnå kursmålen? Instruktioner? Uppgifter? Prov? Redovisningar? 

20. Hur har du fått kännedom om vad som passar just dessa individer bäst? 

21. På vilket sätt skiljer sig lektionsplaneringar åt för en klass där elever med NPF ingår  

 jämfört med en klass utan? (På vilket sätt? Individuell lektionsplanering för elever     

          med diagnos eller samma för hela klassen?) 

22. Hur ser resurserna ut på skolan när det gäller tid, hjälpmedel, kompetens osv. ? 

23. Hur skulle undervisningen kunna förbättras för dessa elever? 
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ÅTGÄRDSPROGRAM upprättat den 16 november 2011  

Elevens namn 

 
 

Klass 

 
 

Skola 
 
 

Personnummer 

 
 

Elevhandledare 
 
 

Ansvarig rektor 

 

 

Dubbelklicka för att fylla i elevuppgifter   

 

 Åtgärdsprogram 
Kontaktuppgifter elev (mobil/epost) 
 
 

Kontaktuppgifter målsman (telefon/mobil/epost) 
 
 

Deltagande vid upprättande av åtgärdsprogram 

 

 
 

 

Bakgrund och behov 

Beskriv elevens studiesituation. Styrkor och svårigheter som påverkar studiesituationen 

  

 
 

 

Analys  
Analys av elevens situation utifrån individ, grupp och organisation. Utgå från hinder och möjligheter. Analysen görs av lämplig 

utsedd person utifrån elevens specifika behov 

 

 

 

 
 

 

Ansvarig för analysen:  
   
Finns analys som bilaga?  

☐ Ja  

☐ Nej 
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ÅTGÄRDSPROGRAM upprättat den 16 november 2011  

Elevens namn 

 
 

Klass 

 
 

Skola 
 
 

Personnummer 

 
 

Elevhandledare 
 
 

Ansvarig rektor 

 

 

Dubbelklicka för att fylla i elevuppgifter   
 

Långsiktiga mål 
relaterade till mål och kunskapskrav 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kortsiktiga mål 
relaterade till mål och kunskapskrav 

 

 

 

 
 

 

 

 

Åtgärder för att nå målen 
Vem gör vad och när (t.ex. prövning, restuppgifter, stöd och anpassningar, ändring i studieplan o.d.) 

 

 

 

 
 

 

 

Uppföljning 
Vem följer upp och utvärderar vad? När ska utvärdering göras? 

Vad som ska följas upp Vem som följer upp Datum för uppföljning 

   

   

 

 

 

 

Finns ev. bilagor till detta åtgärdsprogram ☐ Ja ☐ Nej 

Bilaga: Var finns denna bilaga: 
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ÅTGÄRDSPROGRAM upprättat den 16 november 2011  

Elevens namn 

 
 

Klass 

 
 

Skola 
 
 

Personnummer 

 
 

Elevhandledare 
 
 

Ansvarig rektor 

 

 

Dubbelklicka för att fylla i elevuppgifter   
  

 

 

 

 

_____________________ _____________________ __________________________       

Underskrift (elev) Underskrift (Målsman) Underskrift elevhandledare 

 

 

 

 

ÅTGÄRDSPROGRAM upprättat den 16 november 2011  

Elevens namn 

 
 

Klass 

 
 

Skola 
 
 

Personnummer 

 
 

Elevhandledare 
 
 

Ansvarig rektor 

 

 

Dubbelklicka för att fylla i elevuppgifter   
 

 

 

Besvärshänvisning: 

Det går att överklaga beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan 

gälla antingen ett beslut om att skolan inte ska upprätta ett åtgärdsprogram, vilket alltså innebär att eleven 

inte får särskilt stöd, eller innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram. Skollagen Kap 28 § 16  
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Uppföljning av åtgärdsprogram från den: ………… 

Elevens namn 

 
 

Klass 

 
 

Skola 
 
 

Personnummer 

 
 

Elevhandledare 
 
 

Ansvarig rektor 

 

 

Dubbelklicka för att fylla i elevuppgifter   
 

Uppföljning av åtgärdsprogram, Nr:____________ 

Uppföljning av kortsiktiga mål 
relaterade till mål och kunskapskrav 

 

 

 
 

 

 

 

Ev. nya kortsiktiga mål  
relaterade till mål och kunskapskrav 

 

 
 

 
 

 

Uppföljning av långsiktiga mål 
är vi på rätt väg, är målet det rätta 

 

 
 

 
 

 

Ev. nya långsiktiga mål  
relaterade till mål och kunskapskrav 

Vem gör vad och när (t.ex. prövning, restuppgifter, stöd och anpassningar, ändring i studieplan o.d.) 

 

 
 

 
 

 

 

(OBS! om det är många nya/förändrade mål överväg att upprätta nytt åtgärdsprogram!) 

 

Åtgärder för att nå målen 
Vem gör vad och när (t.ex. prövning, restuppgifter, stöd och anpassningar, ändring i studieplan o.d.) 
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Uppföljning av åtgärdsprogram från den: ………… 

Elevens namn 

 
 

Klass 

 
 

Skola 
 
 

Personnummer 

 
 

Elevhandledare 
 
 

Ansvarig rektor 

 

 

Dubbelklicka för att fylla i elevuppgifter   
 

 

 

_____________________ _____________________ __________________________        

Underskrift (elev) Underskrift (Målsman) Underskrift (elevhandledare) 

 

 


