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Abstract 
The basic principle of the integrated school according to the Salamanca Declaration is that all 
children, whenever possible, should be taught together, regardless of any difficulties or 
diversity. It has been shown that students with neuropsychiatric disorders are having much 
more difficulties to achieve the targets than the average student. Pupils with neuropsychiatric 
syndrome will always be present in school and we who are working in the business must be 
better at learning to adapt to them so that they too can achieve proficiency in school. 
Mathematics is perhaps the topic that Swedish students generally have most problems with, 
and it will not obviously be easier if you have some form of neuropsychiatric disability. 
In our future role as special education teachers, we will mentor and support other teachers in 
the complex educational environment that exists today. The aim that has been built up is thus 
partly to explore how mathematics teachers work with included students with 
neuropsychiatric disorders, as well as how teachers wishing to become supervised by special 
education teachers in mathematics. The study is conducted from a sociocultural perspective. 
A sociocultural perspective on learning means that all people are learning all the time in social 
settings. The study is based on semi-structural interviews with eleven teachers at four 
different schools, two in northern and southern Sweden respectively. A key success factor for 
teachers working with students with special needs is knowledge. Those who teach pupils with 
special needs must have knowledge of the student's difficulties and be able to vary their 
approaches and methods. We agree with the informants that feedback should not be given in 
the classroom but individually afterwards. To get tips on how to deal with a student with some 
difficulty can be a good guidance, but even there it is difficult many times to come up with a 
general solution. You may discuss individual students and try to come up with solutions for 
each one of them. We believe that no matter what the Salamanca declaration, the Education 
Act and the curriculum say about inclusion, you still have to use your professional knowledge 
as principal, special education teacher or teacher on school activities and make the decisions 
that are best for the individual student. Our mission within the schools is to put the student in 
the first room, and that is what we have to do, despite if regulatory documents sometimes say 
otherwise.  
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1. Inledning 
”En mulen augustimorgon slog gonggongen och jag började skolan. Årskurs ett… Först fick 
alla gå fram till tavlan och skriva sitt namn. Någon kunde, andra inte. På grundval av detta 
vetenskapliga test delade fröken in klassen i två grupper som kallades ett och två. I grupp ett 
hamnade de som klarat provet, de flesta av klassens flickor plus ett par tjänstemannapojkar. I 
grupp två hamnade resten, däribland jag och Niila. Fastän man bara var sju år gammal satt 
stämpeln precis där den skulle” (Niemi, 2000). 

 
Är dagens skola verkligen för alla? Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa 
elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för 
utvecklande och lärande. Var drar man gränsen för det normala och inte normala? Idag ser 
man den breda mångfalden som en tillgång och att det är normalt att vara olika. I en inför 
olikheter tillåtande integrationssyn finns dock alltid faran att de problem som faktiskt finns 
inte blir tillgodosedda resursmässigt. För att få rätt hjälp och resurser krävs det ofta en 
diagnostisering och kategorisering. 
  
Begreppet inkludering har använts och förespråkats länge. Enligt Persson och Persson (2012) 
är inkludering som princip förankrat sedan 1960-talets sammanhållna skola, även om 
begreppet inte uttrycks. Frågan är om inkludering alltid är att föredra. Vissa elever mår 
kanske bättre av att inte vara inkluderade vid samtliga lektioner. Samma gäller deras 
klasskamrater och även pedagogen (Persson & Persson, 2012). En fråga man bör ställa sig här 
är om man inte måste ha lite fingertoppskänsla även kring denna fråga. 
Det finns många styrdokument som ger pedagoger ramar för hur undervisning av elever i 
behov av särskilt stöd bör bedrivas. I denna studie kommer Salamancadeklarationen, 
skollagen, skolförordningen och läroplanen att presenteras. 
Salamancadeklarationen anordnades 1994 av UNESCO i Salamanca, Spanien och är en 
överenskommelse mellan 92 länder. Den klargör principer för hur undervisning av elever i 
behov av särskilt stöd bör gå till. Där nämns också att den grundläggande principen för den 
integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, 
oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. Pedagogiken ska utgå ifrån att 
alla skillnader människor emellan är normala och undervisningen måste anpassas efter barnets 
behov, barnet i centrum. En sådan undervisning ger hög kvalitet åt alla barn och är också 
avgörande för att ändra diskriminerande attityder och skapa en välkomnande närmiljö 
(Svenska Unescorådet, 2006). 
Skollagen påpekar att särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle 
ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 
som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning (3 kap. 7 §). 
I samma kapitel redogörs också för att särskilt stöd kan ges i en särskild undervisningsgrupp 
om särskilda skäl finns (3 kap. 11 §). 
 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen. Undervisningen 
ska därför anpassas efter den individuella elevens behov. Utbildningen ska vara likvärdig för 
alla och kan därför inte utformas lika för alla. 
Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. 
Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 
Rektor har ett särskilt ansvar för att ”undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så 
att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver (Svenska Unescorådet, 2006). 
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Enligt Skolverket har det visat sig att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 
betydligt svårare att nå målen än genomsnittseleven. Knappt hälften av eleverna med ADHD 
och Aspergers syndrom beräknades nå målen i svenska, matematik och engelska i 
grundskolans år 9. I gymnasieskolan gick 40 procent av eleverna med någon av dessa 
diagnoser på det individuella programmet. Av de elever inom denna elevgrupp som gick på 
ett nationellt program beräknades endast 40 procent få grundläggande behörighet för 
högskolestudier. Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hade erfarenheter av att 
inte erbjudas möjligheter att vara aktivt delaktig i klassens aktiviteter och eleverna erbjöds 
sällan alternativa möjligheter inom klassens ram. Elever med neuropsykiatriska syndrom 
kommer alltid finnas i skolan och vi som arbetar i verksamheten måste bli bättre på att lära 
oss att anpassa oss efter dessa så att även de kan uppnå kunskapskraven i skolan. I det här 
sammanhanget är läraren en nyckelperson och deras kompetens och beredskap att hantera 
elevers skilda förutsättningar för lärande måste stödjas och utvecklas (Skolverket 2001). 
 
Enligt författarnas erfarenheter är matematik det ämne som svenska elever generellt har 
svårast för i skolan, och det blir självklart inte enklare om man har någon form av 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Kroesbergen och Van Luit skriver att elever med 
inlärningssvårigheter i matematik kan hittas i nästan varje klassrum. Cirka 5 % till 10 % av 
alla grundskoleelever har svårigheter med matematik (Kroesbergen & Van Luit, 2003). 
Matematiksvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta ett nära 
samband. Lunde skriver 2010 att av 3000 elever som fått diagnosen dyskalkyli hade över 
25 % även diagnosen ADHD. Man kan tänka sig att det inte är enkelt att koppla ihop siffror 
och text med dessa svårigheter. Lena Bygdén från Specialpedagogiska skolmyndigheten 
berättar om en elev som uttryckt sig på följande sätt om matematik: 
 

Matte är inte min starka sida. Varje gång jag får ett matteproblem tycker jag att det låter 
ungefär såhär: 
Om jag har 10 iskuber och du har 11 äpplen. Hur många pannkakor får plats på taket? 
Svar: Lila, eftersom rymdvarelser inte har hatt på sig. 

(L. Bygdén, personlig kommunikation, 13 november, 2013) 
 
Det kan vara bra att ha detta uttalande i bakhuvudet när man som pedagog försöker förklara 
något för någon som inte förstår. Något som för dig känns fullkomligt självklart kan verkligen 
vara helt obegripligt för den du försöker förklara för. Elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar måste, mer än andra, få möta uppgifter som upplevs som personligt 
angelägna, som rör och engagerar (Sjöberg, 2006). De är ofta i behov av en undervisning som 
är kreativ, praktisk/konkret, systematisk och genomtänkt samt att de behöver tillgång till 
alternativa verktyg (Brooks, 2007). Det är även viktigt att eleven får lyckas och därmed får 
tillit till sig själv och sin egen förmåga, samt har tillit till och en god relation med läraren 
(Sjöberg, 2006). 
 
Finns det då några framgångsrika metoder för att handleda matematiklärare i arbetet med 
inkluderade elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Att få kontinuerlig 
feedback på det arbete man gör är något som stärker inlärningen. Dysthe (2003) menar att det 
helt odramatiska samtalet ansikte mot ansikte är i all sin vardaglighet människans främsta 
resurs för att bevara, anpassa och utveckla kunskaper och färdigheter. Samtalet tillåter 
människor att dela erfarenheter med varandra. När vi interagerar gör vi våra tankar och 
iakttagelser publika och tillgängliga för andra att reagera på och resonera vidare på (Dysthe, 
2003). 
Vi anser att det är viktigt som handledare att mötet är strukturerat och att handledaren lyckas 
skapa ett förtroendeingivande intryck. I början kan situationen kännas konstlad men därför är 
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det viktigt att handledaren har ett avspänt förhållande och skapar tillit. Samtalet är ett viktigt 
medel för att säkerhetsställa varandras personliga utveckling. Samtalet är till för att lära känna 
varandra och förstå den andres situation och verklighet. 
 
Lärarens viktigaste uppdrag är att skapa förståelse för eleverna, utgå från varje elevs behov, 
ge eleverna kunskaper samt underlätta vardagen för dem. Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar förekommer i nästan varje klassrum, vissa har en dokumenterad 
diagnos medan andra kämpar på utan diagnostisering. I lärarens yrke kan det vara svårt att 
hitta rätt nivå både vad det gäller den praktiska och den teoretiska matematiken. 
För att underlätta lärarnas arbete är det viktigt att en specialpedagog finns tillgänglig för att 
hjälpa dem med handledning och tillrättalägga miljön så att alla har en chans att lyckas. 
Inkludering är en del av skollagen och den säger att utbildningen ska vara likvärdig för alla 
och kan därför inte utformas lika för alla. Därför är det viktigt att läraren utgår från elevens 
perspektiv och att skolan lyckas med inkluderingen.  
I vår framtida yrkesroll som specialpedagog ska vi handleda och stötta andra pedagoger i den 
komplexa skolmiljö som råder idag. Lyckas vi inte med vårt uppdrag kommer inte 
inkluderingen av elever att fungera i skolverksamheten. 
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet är att lyfta fram vilka tydliga problem och brister som finns i dagens undervisning med 
inriktning mot elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och då främst i 
matematik. Vi vill också komma med förslag på lösningar som förhoppningsvis kan 
underlätta och förbättra både lärarens och elevens arbetssituation i skolan.  
Finns det några framgångsrika metoder för att handleda matematiklärare i arbetet med 
inkluderade elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta för att få en 
övergripande bild av lärares arbetssätt för att sedan på bästa sätt kunna handleda dem.  
Följande frågeställningar har växt fram desto mer vi undersökt litteratur kring ämnena 
specialpedagogik, inkludering, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, matematik och 
handledning. 
 

• Hur arbetar matematiklärare med inkluderade elever som har någon form av 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

 
• På vilka sätt kan specialpedagog framgångsrikt handleda matematiklärare i arbetet 

med inkluderade elever som har någon form av neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning? 
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3. Teoretisk bakgrund 
Här presenteras tidigare forskningsresultat kring inkludering, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och handledning. Detta för att skapa en teoretisk kunskapsbakgrund 
till studien. Här kommer de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna att separeras för att 
ge en djupare inblick i hur de kan komma till uttryck. Eftersom dessa ligger under samma fält 
så kommer de i resultatdelen att redovisas som samma uttryck, nämligen som 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vår förhoppning är att läsaren då under den 
teoretiska bakgrunden skapat sig en överblick kring dessa och ökat sin förståelse kring hur 
dessa påverkar undervisningen i skolan. I undervisande klasser förekommer ofta många av 
dessa funktionsnedsättningar och ett flertal diagnoser förekommer många gånger i 
kombination med någon annan. 

3.1 Inkludering 

Barns olikhet ska ses som en tillgång och som något som berikar skolan och särlösningar ska 
undvikas då barns rätt till delaktighet måste beaktas. Inkludering innebär alltså alla elevers 
rätt till närvaro i klassrummet utan undantag hävdar Nilholm (2006). Han menar att det 
fortfarande är vanligt att man utgår från att problemet är en individuell egenskap och att 
specialpedagogisk kompetens ses som att stöd ges direkt till eleverna med de diagnostiserade 
problemen. Resultat från forskning visar att elever med funktionsnedsättningar har lägre 
delaktighet i skolans aktiviteter (Eriksson et al., 2001). Begreppet inkludering förklaras på 
olika sätt i litteraturen, det kan handla om elever med olika slag av neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar eller i behov av särskilt stöd som införlivas i ”den vanliga 
grundskolan”. Hur inkluderad en elev är beror på flera faktorer menar Asp-Onsjö refererad av 
Persson och Persson (2012). Där delas begreppet in i social, didaktisk, och rumslig 
inkludering, vilket handlar om elevens fysiska placering, sociala interaktion och hur läraren 
anpassar undervisningen efter olika elever. Enligt Skollagen (2010) har en elev som på grund 
av intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) inte förväntas uppnå grundskolans 
kunskapsmål rätt att välja att gå inkluderat i grundskolan och läsa och bedömas efter 
grundsärskolans kursplan.  
 
Enligt Skolverket (2009) visar en fysisk integrering inte automatiskt leder till att eleven blir 
en del av gruppen. Elever som är fysiskt integrerade kan alltjämt vara socialt segregerade. 
Utgångspunkten är därför att begreppet inkludering tolkas som en strävan efter en verksamhet 
där målet är att alla ska innefattas redan från början. Ingen ska föras in i något som redan 
finns. Det blir då tydligare att inkludering innebär en process där skolans organisation och 
arbetet i klassen anpassas till den variation hos elever som finns naturligt i skolans vardag. En 
följd av denna tolkning innebär också att det inte blir så meningsfullt att prata om individer 
som inkluderade. Det är viktigt att lyfta insikten om att inkludering inte endast gäller vissa 
individer. Inkludering är ett begrepp som bör användas för att beskriva vad som händer i hela 
gruppen och mellan alla inblandade elever. Inkluderande undervisning innebär att skapa 
möjligheter för lärande och utveckling för hela gruppen och göra förändringar som främst ger 
de med störst behov möjlighet att utvecklas. För lärande och utveckling krävs en generell 
kunskap i skolorganisationen om funktionsnedsättningar på en och en samverkan i arbetslag 
där specialpedagoger och andras fördjupade kunskaper kan ingå som en förstärkning av 
arbetslagets resurser. 
För elever med funktionsnedsättningar som går i vanliga klasser kan klassrumsklimatet 
påverkas när kamratgruppens sammansättning förändras. Från en sammansättning som består 
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av endast sådana studenter till en sammansättning med ingen eller mycket få, andra elever 
med särskilda utbildningsbehov. 

3.1.1 Argument för inkludering 

Det anses att segregering kräver kategorisering av barn vilket är dåligt och kränker barns rätt 
till delaktighet.  Enligt Nilholm (2006) skiljer sig inte elever ”i behov av särskilt stöd” på 
något avgörande sätt från andra elever. Han säger också att det ställs lägre krav på barn i 
segregerade än i inkluderade grupper. Risken finns att kursplaner och liknande tenderar att 
”urvattnas” inom ramen för segregerande lösningar och miljöerna är ineffektiva. Få barn som 
hamnar i segregerande lösningar kommer tillbaka till den ordinarie skolan. En annan aspekt är 
att barn tränas att fungera med alla sorters barn i inkluderande miljöer. Det speglar hur de ser 
ut det vill säga att de integrerade barnen lär sig av andra barn och vice versa.  Ett annat vanligt 
argument är att ”vanliga” lärare inte klarar av att undervisa ”elever i behov av särskilt stöd”. 
De som är för segregerande lösningar måste visa att dessa är bättre och det har man inte 
lyckats med ännu enligt Nilholm (2006). 

3.2 Exkludering 

Inkludering är ett begrepp som bör användas för att beskriva vad som händer i hela gruppen 
och mellan alla inblandade elever i en klass. Inkluderande undervisning innebär att man 
skapar möjligheter för lärande och utveckling för hela gruppen och gör förändringar som 
främst ger de med störst behov möjlighet att utvecklas. Exkludering kan bäst beskrivas som 
en ren motsats till detta (se Figur 1). I Figur 1 kan man tydligt se att Inkludering (Inclusion) 
syftar till att samtliga elever (i detta fall) tillhör samma grupp och arbetar med samma saker. 
Exkludering (Exclusion) innebär att vissa är helt uteslutna ur gruppen och arbetar med andra 
uppgifter. En vanlig missuppfattning som görs 
är att inkludering och integrering blandas 
ihop. Integrering (Integration) innebär, som 
figuren visar, att alla arbetar tillsammans, men 
med olika uppgifter. Segregering å andra sidan 
innebär att de som utesluts trots allt arbetar 
tillsammans och inte enskilt som är fallet vid 
exkludering. 
Forskning kring exkludering går i mångt och 
mycket in i forskningen kring inkludering. 
Inkludering blev ett begrepp som 
introducerades som en radikal utmaning mot 
rådande idéer och metoder av befintliga 
utbildningssystem, det vill säga exkludering. 

The inclusion concept was introduced to 
formulate a radical challenge to prevailing ideas and practices of existing education systems 
(Barton and Armstrong, 2003). While older concepts, such as integration and mainstreaming, 
focused on how to integrate pieces into established wholes, inclusion became a quest for 
creating a whole, which from the outset, was based on these factors: (1) children are different, 
and (2) these differences are considered as assets rather than liabilities (Göransson et al., 
2011). 

Figur 1 
http://www.michiganallianceforfamilies.org/wp-
content/uploads/2012/11/inclusion.jpeg 
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3.2.1 Argument mot inkludering 

Nilholm (2006) menar att kategorisering är nödvändigt för att resurserna ska gå till de barn 
som behöver stöd; det är inte heller speciellt skadligt för eleverna. Genom speciella åtgärder 
under skoltiden kan barn förberedas för att bli mer delaktiga som vuxna. Diagnoser och 
liknande speglar signifikanta och viktiga skillnader för att eleven ska få rätt hjälp. 
Speciallärare och specialpedagoger har specifika kompetenser för att undervisa barn med 
olika typer av problem och ställer adekvata krav på barnen. Det handlar inte om ”urvattning” 
utan om en anpassning till elevgruppen och barn kommer tillbaka till sin reguljära miljö när 
de är mogna för det. Inkluderade barn har ofta en dålig social situation, i speciellt anpassade 
miljöer får de mer uppmärksamhet, kamrater och känner en större trygghet. Man har inte 
tydligt visat att inkluderande lösningar är bättre. Det krävs förstås väl genomförda utredningar 
och liknande så att var och en hamnar på rätt plats. Även om barn inkluderas under förskole 
och tidiga skolår så håller inte denna lösning i längden, då både studiekraven och de sociala 
kraven ökar med åren (Nilholm, 2006). 
McCoy och Banks (2012) säger att forskning visar att antalet kontakter och vänskapsband inte 
spontant ökar när barn med särskilda behov närvarar på vanliga skolor. Istället visar 
forskningen att den sociala acceptansen visar genomgående att elever med behov av särskilt 
stöd som är placerade i vanliga skolor accepteras i mindre utsträckning än sina icke-
specialpedagogiska klasskamrater. Beroende på vilken typ av specialpedagogiska behov 
eleven har, ökar risken för social utslagning, mer benägna att uppleva mobbning och har lägre 
nivåer av stöd från föräldrar, klasskamrater och vänner. Mycket av denna forskning belyser 
hur detta förkastande av andra forskare tar bort en känsla av samhörighet i skolan, hindrar 
tillträdet till sociala upplevelser och är förödande för motivationen och skolprestationer. Att 
elever som tenderar att vara studiemässigt svagare löper en ökad risk för avhopp från skolan 
är uppenbart även i andra studier som gjorts (McCoy & Banks, 2012). 
Lundberg och Sterner menar att inkludering inte alltid är att rekommendera för elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För att kunna ha en vägledande dialog och effektiv 
återkoppling samt tillräckligt med tid för elever med svårigheter behöver man ofta skapa en 
annan social och fysisk miljö än vad de flesta klassrum kan tillhandahålla (Lundberg & 
Sterner, 2009). 

3.3 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Grönvik och Söder (2008) beskriver begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 
svårigheter som har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. De ger sig till känna under 
barndomen och påverkar individens vardag i betydande grad. Gemensamma drag är 
inlärningsproblem och svårigheter i det sociala samspelet med andra människor. Men det 
råder stora variationer när det gäller graden av störning och hur den kommer till uttryck. 
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Den sammanfattande beteckningen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar används idag för 
diagnoser och tillstånd såsom ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, autism, Aspergers 
syndrom, språkstörningar, dyslexi och tvångssyndrom. Funktionsnedsättningarna är 
närbesläktade och överlappar ofta varandra. 

Dahlgren (2007) beskriver de 
neuropsykiatriska diagnoserna som 
funktionsdiagnoser. Det betyder att 
diagnoserna bygger på kriterier som har 
utgångspunkt i hur individen fungerar inom 
vissa områden, såsom förmåga till 
uppmärksamhet och socialt samspel. Det är 
vetenskapligt framtagna kriterier (se bilaga 2, 
3 och 4). För att en person skall kunna 
uppfylla kriterierna för en diagnos måste 
utredningen gjorts av ett specialistteam. 

I denna studie kommer de neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningarna autism, ADHD och 
Aspergers syndrom att beröras, eftersom det 
är de i författarnas skolor mest 
förekommande. 

Diagnosmanualerna (se bilaga 2, 3 och 4) är 
en sammanfattning av kunskapsläget och det som de ledande experterna i världen är överens 
om. Allt eftersom det gemensamma kunskapsläget förändras, justeras också manualerna. 
Läkare och andra yrkesgrupper använder diagnosmanualerna i sitt arbete när de ska fastställa 
till exempel vilket funktionshinder en person har. Diagnosen kan sedan vara ett underlag för 
att personen ska få lämpliga insatser. 
Enligt Dahlgren är det vanligt att liknande svårigheter finns hos andra familjemedlemmar och 
släktingar. Det behöver inte vara av exakt likadan karaktär och de kan ha olika svårighetsgrad 
hos olika personer. Det betyder att det finns en genetisk ärftlig benägenhet för 
neuropsykiatriska svårigheter i vissa släkten. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
orsakas inte av dålig uppväxtmiljö. En ogynnsam omgivning kan dock göra att svårigheterna 
förvärras. Det uppstår lätt negativa spiraler med relationsproblem och dålig självkänsla hos 
föräldrar och barn som följd. En bra miljö med förstående anhöriga, vänner, lärare et cetera 
minskar symtomen samt gör det lättare att leva med de problem som trots allt finns. 
Hur visar sig funktionsnedsättningarna? För vissa barn märks det tydligt redan tidigt att det 
finns problem, andra har lindrigare svårigheter som bara kommer till uttryck i vissa 
situationer. Hos det lilla barnet kan ett tidigt tecken vara att barnet inte lär sig att tala i 
förväntad tid. En del barn är överaktiva, vilket brukar bli än mer i tydligt då barnet börjar i 
förskolan. Barnet springer runt, hoppar från en aktivitet till en annan, hamnar lätt i konflikter 
med andra barn och ter sig allmänt splittrat. Vissa barn kan få häftiga utbrott och ofta förstår 
inte omgivningen varför. Andra barn kan vara passiva, motoriskt klumpiga, drömmande och 
ibland tidvis avskärmande. Att inte förstå sig på hur man anpassar sig i en grupp är vanligt 
och många barn vet inte hur man gör när man leker. För vissa barn är det först i samband med 
skolstarten som problemen börjar synas. I skolan ställs särskilda krav på att kunna anpassa sig 
och följa uttalande och outtalade regler. Dessa krav och förväntningar blir större ju äldre 
barnet blir och därigenom kan ett barns beteendeproblem bli tydligare med åren. Det kan vara 
svårt att utveckla en identitet utan samspel med andra personer. Både Anthony Giddens och 
Thomas Ziehe och Frisén och Hwang (2006) skriver om att man betraktar identitet som en 

Figur 2 - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
http://www.attention-gotland.se/images/Diagnosbild_hemsida_index.jpg 
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social konstruktion i första hand. Andra visar i handling och ord hur de ser på mig och vem 
jag är. I samspelet med andra bekräftas eller avvisas mitt sätt att uppfatta mig själv uttryckt i 
mina ord och handlingar. Genom min identitet kan jag, om den bekräftas, få en tillhörighet. 
Identitet och tillhörighet är starkt kopplade till varandra (Frisén & Hwang, 2006). 

3.3.1 Exekutiva funktioner 

Barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar saknar exekutiva funktioner som 
Dahlgren (2007) beskriver förenklat är de hjärnfunktioner som organiserar individens 
handlande över tid för att kunna uppnå framtida mål. Uppgifterna kan liknas vid de som 
coachen för ishockeylag har. Denne kan inte göra något utan lagdelarna men har samtidigt en 
avgörande roll för lagets val av strategier, val av lagmedlemmarnas kompetens tas till vara, 
för att komma på lösningar när oväntade motgångar dyker upp då och då för att kunna lösa 
problemen i tur och ordning. 
Termen används ofta som ett sammanfattande begrepp på flera kognitiva funktioner. Till 
exempel förmåga att byta fokus, arbetsminne, planering och inhibering. Med hjälp av de 
exekutiva funktionerna kan en person kontrollera sitt beteende, utvärdera det och om så 
behövs förändra sitt beteende för att nå framtida mål. Detta kan ses som en sambandsfunktion 
mellan olika kognitiva förmågor. En individs exekutiva funktioner är inte viktiga i situationer 
eller aktiviteter som är rutiner, intränade eller automatiserade. Däremot behöver individen de 
exekutiva när det sker en förändring eller när det uppstår en ny situation när ens rutiner och 
inövade beteenden inte längre räcker till. De behövs även när en uppgift ska lösas inom kort 
tidsram och individen behöver växla och anpassa sina lösningsstrategier. 
Generellt kan man säga att de exekutiva funktionerna behövs för att kunna förstå omvärlden 
och samhället. För att kunna förstå en händelse måste personen först förstå att en händelse 
består av flera separata händelser som påverkar varandra.  Individen måste utvärdera 
händelserna, dra slutsatser och sedan värdera dessa utifrån tidigare erfarenheter (Dahlgren, 
2007). 

3.3.2 Theory of mind 

Trots att begreppet har använts sedan slutet av 70-talet finns det ingen bra svensk översättning 
som sammanfattar begreppet (Dahlgren, 2007). Dahlgren (2007) beskriver theory of mind 
som att man utvecklar en förståelse för att andra människor har tankar, behov och 
föreställningar och att dess mentala tillstånd påverkar ens egna och andras beteenden. Många 
individer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar saknar även Theory of mind. 
Theory of mind syftar på att människor har en ”sorts” teori om andras tänkande. Det är detta 
som hjälper oss människor att analysera situationer där det bakom som synes uppenbart finns 
en annan intention, till exempel vita lögner, metaforer och implikationer. Har man bristande 
förmåga av theory of mind kan det vara svårt att förstå konsekvenser av att tolka och följa 
sociala regler. Ytterligare svårigheter kan också ha verkan på kommunikationen. Detta kan 
också ge uttryck att förstå när och varför man bör kommunicera. Detta medför att de verkar 
ointresserade av andra människor. Mänskligt beteende (skratt, småprat, väderprat, 
uteseendeprat et cetera) blir obegripligt. Kommunikation utanför den egna intressesfären är 
ointressant och obegriplig. Att få ihop delar till en helhet, talat tal blir bara ”ord” och inte 
sammansatta meningar. Detta medför att personer som saknar theory of mind har ett stort 
behov av kognitivt stöd, information skriftligt, bilder, seriesamtal, visuella hjälpmedel för att 
få helheten (Dahlgren, 2007). 
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3.3.3 Central koherens 

Central koherens syftar på en kognitiv strategi för att söka och tolka information från sin 
omvärld. Ursprunget till teorin kommer från visuell perceptionsforskning där man har studerat 
hur människors tolkning av bilder påverkas av irrelevanta detaljer. En person kan sägas ha 
stark central koherens om övergripande mening prioriteras i informationsflödet. En person 
som är starkt fältberonde är en person som uppfattar enskilda objekt eller detaljer i tid och 
rum. Individen skulle i det dagliga livet påverkas lätt av andras åsikter och anta gruppens 
ståndpunkter. De personer som är kraftigt fältberonde påverkas inte vad som är kutym att 
tycka och påverkas inte alls av andras åsikter (Dahlgren 2007). 
Den centrala koherensen kan också vara svag, vilket innebär att personen fokuserar på detaljer 
och har svårt att förstå det övergripande sammanhanget. Personer inom autismspektrat anses 
ofta ha en svag central koherens. En svag central koherens kan innebära att vardagen ofta 
upplevs som detaljerade händelser utan tydligt sammanhang. Detta gör att individen har svårt 
få ihop delar till en helhet. Svag central koherens påverkar också förmågan att kommunicera. 
Det kan innebära att även elever med god verbal förmåga kan ha svårigheter att använda 
språket socialt och praktiskt därför att kommunikation är så mycket mer än enskilda ords 
betydelse. Talat tal blir bara ”ord” och inte sammansatta meningar. I ett kommunikativt 
samspel är tolkningen beroende på det sociala sammanhanget och kommunikatörernas 
intentioner. Individerna har oftast ett stort behov av kognitivt stöd, information skriftligt, 
bilder, seriesamtal, visuella hjälpmedel (Skolverket 2009). 

3.3.4 Autism 

Autismen visar sig att det blir svårt att ta in och tolka information. Särskilt svårt är det att 
förstå andra människors tankar, känslor och behov. Se Figur 3. Personer med autism har också 
ett begränsat beteende och ensidiga intressen. Autism kan i vissa fall vara en del i av svårt 
flerhandikapp med utvecklingsstörning, epilepsi samt syn- och/eller hörselskada och kan 
gradvis variera från person till person. Det finns alltid en neurologisk grund till 
funktionsnedsättningen och man anser att tillståndet oftast är medfött eller mycket tidigt 
förvärvat men ärftliga faktorer spelar sannolikt en stor roll. 

 
Figur 3 
http://www.umo.se/GLOBAL/JAG/NEUROPSYKIATRISKA%20FUNKTIONSNEDS%E4TTNINGAR/ASPERGERS-NARA-SKJUTER-INGEN-HARE.GIF 

Autismspektrum utgörs av huvudsakligen tre diagnoser, nämligen autistiskt syndrom, 
Aspergers syndrom och autismlikande tillstånd. Det diagnoserna har gemensamt är att de har 
symtom inom tre områden. Individen har: 
 

 Begränsningar i socialt samspel 
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 Begränsningar i kommunikation 

 Begränsningar i intresse och beteende 

Autistiskt syndrom är det som oftast upptäcks redan i tidig ålder, medan Asperger- och 
autismliknande tillstånd inte är lika tydliga och de upptäckts inte förrän när andra barn 
”springer ifrån” i utvecklingen (Gerland & Aspeflo, 2009). 
Dahlgren (2007) menar att för att ett barn ska uppfylla diagnosen autism krävs att det uppvisar 
minst sex av de redovisade symtomen (se diagnoskriterier i bilaga 2) fördelade på minst två 
symtom från symtomområdet Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, minst ett från 
området Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera och minst ett från symtomområdet 
Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. De 
övriga symtomen kan vara från vilket symtomområde som helst.  
Detta innebär att autismen kan variera extremt mycket från individ till individ. Vissa individer 
uppfyller samtliga kriterier, medan andra endast uppfyller de som krävs för diagnos. Ofta har 
en individ flera andra diagnoser än bara autism vilket gör att det påverkar individens 
beteenden. Dahlgren (2007) menar fortsättningsvis att för att förstå ett beteende måste man 
utgå från diagnosen. Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt karaktäriseras av 
bristande ömsesidighet. Kontakten med en individ med autism är sällan ömsesidig utan oftast 
är det personen med autism som tar initiativet. 
För elever med autism är det viktigt att anpassa verksamheten efter deras beteenden. För 
personal som arbetar med elever inom autismspektrat är det viktigt att utgå från 
diagnoskriterierna för att kunna förstå elevens beteende.  När ett barn med autism uttrycker en 
önskan om att få kamrater är det lätt att tolka det som en ömsesidig gemenskap med en 
jämnårig, men det är ytterst sannolikt att detta inte är målet för eleven utan att barnet helt 
enkelt behöver en annan person för att kunna utföra en viss aktivitet. 
 
Enligt Gerland (2010) kan ett hjälpmedel vara så mycket och se så olika ut. De flesta 
hjälpmedel som finns i skolan är de som läraren själv fått uppfinna för att hjälpa eleven. 
Hjälpmedel måste hela tiden utvecklas för att anpassas efter individen. Hjälpmedel ska i så 
stor omfattning som möjligt kompensera svårigheterna, öka självständigheten och skapa en 
meningsfull tillvaro. När pedagoger arbetar med barn med svårigheter är en grundläggande 
faktor att kunna anpassa sig efter eleven. Gerland skriver i sin bok Att arbeta med Aspergers 
syndrom att motståndet mot anpassningar handlar ofta om att man inte riktigt förstår 
svårigheterna. Många med autism och Aspergers syndrom behöver just att omgivningen 
anpassar sin sociala stil och sin kommunikation så att den blir begriplig för personen med 
funktionsnedsättningar (Gerland, 2010). 
 
Många av hjälpmedlen handlar om att visa konkret, och kompenserar ofta för den bristande 
föreställningsförmågan. Hjälpmedlet ska göra det tydligt för eleven. Ett hjälpmedel som är 
enkelt är scheman som ger svar på vad man ska göra, var man ska göra det, med vem, hur 
länge och vad som händer sedan. Även sociala berättelser och seriesamtal är ett bra 
hjälpmedel för pedagogen (Gerland, 2010). 
 
För mer ingående beskrivning av diagnoskriterierna för autism, se bilaga 2. 

3.3.5 Aspergers syndrom 

Aspergers syndrom är i allmänhet medfött eller uppstår som en följd av skador i hjärnan under 
förlossningen eller under de första levnadsåren. Barn med Aspergers syndrom har ofta 
ospecifika symptom under de första levnadsåren, inklusive sömnsvårigheter, 
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uppmärksamhetsbrist och lite nedsatt intresse för omgivningen. Tal- och språkutvecklingen 
kan vara lite eller mycket avvikande och försenad (Gillberg, 2011). 
Dahlgren (2007) skriver att en person med Aspergers syndrom bedöms ofta av omgivningen 
ha en större förmåga att klara det dagliga livet än vad de egentligen har. Personer med 
Aspergers syndrom utvecklar oftast ett avancerat språk och detta leder till att omgivningen 
blir lätt lurad och tror att individen besitter större kunskaper och kompetenser inom alla 
områden än vad den egentligen gör. Individer med Aspergers syndrom har även svårt att 
anpassa sig till en grupp, vilket kan leda till att det skapas samarbetsproblem och konflikter 
uppstår. Deras intressen styr också en stor del av deras vardag, särskilt när de kommunicerar 
med andra människor. De tenderar att prata om saker som intresserar dem i tid och otid. 
Många personer med Aspergers syndrom har specialkunskaper inom olika områden, men de 
har svårt att anpassa sig till situationen eller gruppen den befinner sig i. Detta påverkar 
individens möjligheter att fungera i ett socialt sammanhang.  
Dahlgren (2007) beskriver det som att för att förstå en situation som uppstår kring en person 
med Aspergers syndrom, måste vi, som inte är rigida och oflexibla, analysera situationen 
utifrån diagnosen som barnet har. Barnet har förmågan att kommunicera men saknar ”theory 
of mind”, besitter svag central koherens och har brist på exekutiva funktioner. Idag definieras 
Aspergers syndrom som en ”lättare” form av autism, utan generell språkstörning och utan 
begåvningshandikapp. Arbetssätten och hjälpmedel som pedagoger använder sig av när de 
arbetar med elever med Aspergers syndrom är liknade som vi tidigare har skrivit om i autism. 
 

Precis som hos personer med autism är ofta kontakten med andra människor mer en fråga om 
aktivitet än gemenskap. Till skillnad mot autism har personer med Aspergers syndrom inte 
något symtom inom kommunikationsområdet. Det finns inte någon generell försening varken 
kognitivt eller inom den språkliga utvecklingen (Dahlgren, 2007). 

 
 
För mer ingående beskrivning av diagnoskriterierna för Aspergers syndrom, se bilaga 3. 

3.3.6 ADHD 

ADHD är en funktionsnedsättning som karakteriseras av symtom inom områdena 
uppmärksamhet och aktivitetsnivå. Kärnsymtom vid ADHD är uppmärksamhetsproblem, 
impulsivitet och överaktivitet. Antingen har personen svårigheter inom alla områden, eller har 
individen huvudsakligen uppmärksamhets- och impulsivitetsproblematik, respektive 
huvudsakligen överaktivitetsproblematik.  ADHD gör att individen har stora svårigheter att 
kontrollera och reglera sin uppmärksamhet. Detta leder oftast att de har svårt att upprätthålla 
sin koncentration och att kunna slutföra sina uppgifter. Eftersom de flesta som har ADHD har 
svårt att avstå från att direkt reagera på impulser, detta gör att de ofta hamnar i konflikter och 
inte ser sin del i det hela. De har också svårt att reflektera över sitt handlande. Ett av de mer 
genomgående dragen med individer med ADHD är att personen försöker anpassa sig till den 
verklighet den lever i men har stora problem att lyckas med det (Gerland & Aspeflo, 2009). 
  
När lärare arbetar med elever med koncentrationssvårigheter är det enligt Kadesjö (2008) 
viktigt att möta eleverna från deras egen föreställningsvärld. Lärarens uppgift är att utgå ifrån 
deras erfarenheter och intressen. Uppgiften är att ge inlärningsstoftet eller handlingarna en 
mening. Pedagogen måste bygga in händelseförloppet i ett sammanhang för att ge dem ett 
socialt sammanhang som är meningsfullt för eleven. Det eleverna läser eller arbetar med 
relateras inte till tidigare erfarenheter och bearbetas inte aktivt. Barn med 
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koncentrationssvårigheter behöver hjälp med att öka sin problemlösningsförmåga för att bli 
bättre på att lära.  
 
För att ett barn ska kunna koncentrera sig måste det ske ett möte mellan barnets yttre och inre 
värld. Det krävs en helhetssyn på barnet där motorisk, emotionella, kognitiva, och sociala 
utvecklingsområden ses som beroende delar av varandra (Kadesjö 2008). 
Gerland & Aspeflo (2009) tycker att elever med koncentrationssvårigheter sällan behöver 
tydliggörande i form av bilder på ett schema så är ett hjälpmedel sociala berättelser. För den 
som har svårt att hinna med vad som händer i sociala sammanhang och för den som har svårt 
med mentalisering, blir bilderna ett stöd att förstå för att förstå. 
 
För mer ingående beskrivning av diagnoskriterierna för ADHD, se bilaga 4. 

3.3.7 Dyslexi 

Forskarna har under senaste året lyckats hitta en gen som påverkar dyslexi men de tror det 
finns ytterligare 5 -10 stycken gener som påverkar dyslexi. Dyslexi och dyskalkyli 
förekommer ofta tillsammans med någon form av DAMP/MDB och AD/HD men har absolut 
inget att göra med intelligens. Antalet personer som har dyslexi är lite svårt att beräkna 
eftersom det är svårt att veta var man ska dra gränsen men ca 6 % av befolkningen har tydlig 
dyslexi och ytterligare ca 4 % visar vissa små tecken på dyslexi. Omfattande forskning har 
visat att det primära problemet vid dyslexi kan lokaliseras till en svaghet i 
avkodningsprocessen (Høien & Lundberg, 2013). 
Dyslexi som forskningsfält är mycket stort och kan grovt delas in i fem olika områden. Först 
finner vi ett område som syftar till att utreda biologiska orsaker. När orsaken till dyslexi 
diskuteras i aktuell dyslexiforskning hänvisas det alltid till dess biologiska bakgrund, med 
referens till den moderna hjärnforskningen och studier av genetiska faktorer (von Euler, 
1995). Nästa område utgörs av försök att kartlägga förekomsten. Vad gäller förekomst hävdas 
att ungefär fem till tio procent av alla skolbarn har svårigheter av dyslektisk art, en 
procentsats som varierar beroende av vilka kriterier och vilken definition som använts i olika 
studier (Høien & Lundberg, 2013). Ett tredje område berör frågor rörande diagnostik som 
exempelvis att fastställa kriterier för att diagnostisera dyslexi. Det fjärde området handlar om 
prognostiska aspekter och det femte utgörs av studier med syfte att utarbeta relevanta 
pedagogiska metoder för att åtgärda skriftspråksproblematik (Zetterqvist & Nelson, 2003). 
Läsning är både avkodning och förståelse. Avkodning handlar helt enkelt om att komma fram 
till vilket ord som står skrivet. Förståelseprocessen innebär att läsaren knyter det man läser till 
egna erfarenheter och referensramar; Man drar slutsatser och gör tolkningar (Høien & 
Lundberg, 2013). Omfattande forskning kring dyslexi har visat att det primära problemet 
ligger i avkodningsprocessen. Detta innebär att en elev med dyslexi kan hjälpas av till 
exempel talsyntes. Självklart kan avkodningsförmågan variera stort. Alla har inte samma grad 
av problematik. Høien och Lundberg (2013) beskriver dyslexi något förenklat som: 
Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det 
fonologiska systemet. 
 
Störningarna i det fonologiska systemet kommer bland annat till utryck i följande: 
 

 Problem med att segmentera ord 
 Problem med att hålla kvar språkligt material i korttidsminnet 
 Problem med att upprepa långa nonsensord 
 Problem med att läsa och skriva nonsensord 
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 Problem med att snabbt sätta namn på bilder, färger och tal 
 Problem med att klara ordlekar där växling eller förändring av språkljud ingår (till 

exempel hemliga språk och spoonerismer, som innebär byte av begynnelseljudet i två 
ord, till exempel ”kall vinter” blir till ”vall kinter”) 

 Långsamt taltempo, ibland med mindre distinkt uttal 
(Høien och Lundberg, 2013). 

 
Orsakerna till dyslexi kan vara många. Kartläggning och diagnostisering av dessa orsaker till 
dyslexi är viktigt för att förstå en elev och kunna arbeta med problematiken på rätt sätt. 
I vilken grad kan den dåliga läsförståelsen bero på dålig ordavkodning? Hur är det med 
förståelsen av hela meningar? Är ordförrådet tillräckligt? Vilket slags metakognitiva problem 
finns? I vilken grad har elevens dåliga självbild påverkats av dyslexin? En del av dessa frågor 
måste bearbetas med mer ”mjuka” metoder där man använder klinisk-pedagogiska 
erfarenheter i samtal med elev, föräldrar, lärare och kanske hälsovården. Som en allmän 
princip kan vi säga att det inte låter sig göra att föreskriva ett diagnostiskt schema som passar 
för alla elever med dyslexi. Varje elev är unik och har sin unika sammansättning av starka och 
svaga sidor. Vi måste alltså närma oss eleverna med stor flexibilitet och insikt. Detta är själva 
grunden för en professionell hållning. Professionalismen kan emellertid få gott stöd av 
användning av genomtänkta och väl utprovade diagnostiska instrument (Høien och Lundberg, 
2013). 
Dyslexi kan finnas hos barn på alla begåvningsnivåer. Väl begåvade barn med dyslexi lär sig 
läsa och skriva hyggligt men förmågan utvecklas inte i den takt man kan förväntas sig om 
man utgår från barnets intellektuella förutsättningar och den stimulans de fått i skola och hem. 
Barn med dyslexi och hög begåvning går nästan alltid runt med en dumhetskänsla. De vet att 
de är klartänkta och har bra idéer men när de ska skriva ner dem får de inte alltid till det och 
det tar för lång tid att läsa in texter. Det är inte säkert att det blir ett uttalat problem förrän i 
gymnasiet eller under högskolestudier (Kadesjö, 2001). 
Allt detta leder ofta till stor uppgivenhetskänsla och koncentrationssvårigheter. Vilket som är 
orsaken till vilket här kan såklart variera. Att träna på att läsa med dyslexi är som att cykla i 
motvind. 
När det gäller undervisningsåtgärder fokuseras denna studie på övningsaktiviteter som 
upplevs som relevanta för vuxna med lässvårigheter. Detta eftersom de intervjuade lärarna 
samt upphovsmännen till studien arbetar på högstadie- och/eller gymnasieskolor. Förslag på 
aktiviteter som ges av Høien och Lundberg (2013) är till exempel diskussioner kring en 
tidningsartikel eller bok som eleverna läst, informationssökning på internet, skriftliga arbeten 
om ett för vederbörande intressant ämne samt struktur, disposition kring ett varierat och 
relevant arbetsområde. 

3.3.8 Dyskalkyli 

Forskning kring dyskalkyli är inte alls lika omfattande som den kring dyslexi. Lundberg och 
Sterner (2012) försöker beskriva begreppet dyskalkyli i sin bok ”Dyskalkyli – finns det?”. Där 
beskriver man bland annat sambandet mellan dessa två fenomen och det faktum att de faktiskt 
är nära besläktade. Dyskalkyli behöver nödvändigtvis inte röra sig om oförmågan att förstå 
taluppbyggnad till exempel utan kan lika gärna röra sig om svårigheter att avkoda textmassor.  
Ett kärnproblem enligt forskningen om dyskalkyli gäller ändå tydligen uppfattningen av antal. 
En person med dyskalkyli har svårt att förstå att en mängd innehåller ett visst antal föremål, 
att man kan kombinera flera mängder, ta bort delar, dela upp mängder etc. De har också svårt 
att uppfatta om en viss samling har samma antal som en annan, ett större eller mindre antal 
och att förstå att samlingen inte behöver utgöras av synliga, konkreta ting utan att den kan lika 
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gärna bestå av hörselintryck som tonstötar eller mer abstrakta företeelser som år eller 
önskningar. Förmågan att uppfatta små antal, upp till fyra, med en enda blick tycks vara 
medfödd och gäller inte bara spädbarn utan också flera djurarter (Lundberg & Sterner, 2012). 
 
Lundberg och Sterner (2009) förespråkar matematiska datorprogram och menar att kärnan 
ligger i att de mentala resurserna för räkneprocesser måste minimeras så att all kraft kan ägnas 
åt problemlösning. När det gäller räkning handlar det om omedelbar tillgång till en rik 
repertoar av talfakta, omedelbar igenkänning av problemtyp och en automatiserad hantering 
av symbolspråket. Övning måste dock alltid utgå från att eleven förstår och arbetar utifrån en 
riktig begreppsbildning. Ett själlöst, mekaniskt övande kan aldrig rekommenderas (Lundberg 
& Sterner, 2009). Dessa elevers självförtroende har förmodligen tryckts ner genom åren vilket 
innebär att ofta är det något man behöver arbeta mycket med också. Motivationen har troligen 
reducerats i och med detta så att få dem att tro på sig själva är en faktor man absolut inte ska 
glömma i arbetet med detta. 

3.4 Matematik 

Det talas om och forskas mycket om dyslexi, och många elever med läs- och skrivsvårigheter 
upplever även problem inom olika områden till exempel i samband med lärande i matematik. 
I boken Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik nämns att matematiken likt det 
naturliga språket också har sin egen vokabulär, sin egen termenologi och sin egen grammatik 
som består av regler och konventioner som beskrivs på vilket sätt det skrivs. 
Vidare skrivs att samtidigt som matematikdidaktisk litteratur framhåller språket och 
kommunikationens stora betydelse för lärande i matematik måste man komma ihåg att läs- 
och skrivsvårigheter samtidigt är språksvårigheter, det vill säga problem kan uppstå både i 
talat och skrivet språk. En del elever finner det svårt att uppfatta information som i huvudsak 
ges genom lärarens muntliga förklaringar och instruktioner, eftersom det innebär att de för sitt 
lärande måste förlita sig helt på det område som vållar problem, nämligen språket. Om 
muntlig information däremot också åskådliggörs genom handling, eller i visuell form, får 
eleven fler möjligheter att uppfatta och tolka informationen (Nationellt centrum för 
Matematikutbildning, 2002). 

3.4.1 Matematiksvårigheter 

Gudrun Malmer (2002) beskriver det som att en del elever har matematiksvårigheter men att 
det tyvärr är alltför många som i samband med undervisningen får svårigheter. Hon delar upp 
matematiksvårighetsfaktorerna i primära och sekundära. Under de primära faktorerna hamnar 
bland annat kognitiv utveckling. Somliga barn har under sin tidigare uppväxt gynnats i sin 
utveckling, för andra har det rått rakt motsatt förhållande. Den ängslan och brist på 
självförtroende som hänger intimt samman med misslyckanden i läs- och skrivprocessen, får 
ofta konsekvenser också i andra skolämnen, inte minst i matematik. De känner ofta vantrivsel 
och saknar motivation. Självklart kan ingen lärare – hur skicklig pedagog han/hon är – få alla 
elever att bli duktiga i matematik, men det viktiga är att alla elever får möjlighet att nå så 
långt som deras förutsättningar medger. Själva undervisningens uppläggning spelar här en 
viktig roll (Malmer, 2002). Viktigt här att ge de grundläggande begreppen större 
uppmärksamhet eftersom det annars är lätt att man successivt bryter ner självförtroende och 
motivation. 
En annan faktor som nämns är språklig kompetens. Det är grunden till all inlärning. De barn 
som har ett väl utvecklat språk har de bästa förutsättningar för en effektiv inlärning, medan de 
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med ett bristfälligt ordförråd ofta får stora svårigheter med den grundläggande 
begreppsbildningen (Malmer, 2002). Detta påverkar såklart även matematiken. 
Neuropsykiatriska problem har under senare år börjat uppmärksammas mer och mer. Det är 
viktigt att lyfta fram de biologiska orsakerna till allvarliga psykologiska avvikelser hos barn. 
Många av dessa barn betraktades tidigare i brist på kunskap som ouppfostrade, bråkiga och 
allmänt störande (värstingar). De drabbades ofta av överkrav, bestraffningar och placerades i 
någon form av specialklass (Malmer, 2002). 
Dyskalkyli är en annan faktor som nämns. Det förefaller emellertid mycket sannolikt att 
tillstånd som dyskalkyli inte endast kan anses vara genetiskt betingat utan kan även uppstå 
som en konsekvens av traumatiska möten med matematiskt stoff och inlärningssituationer. 
Därmed skapas emotionella störningar som på ett olyckligt sätt blockerar inlärning (Malmer, 
2002). 
Bland de sekundära faktorerna nämns elever med dyslektiska besvär och svårigheter att 
skriva. Problem att tolka och blanda ihop symboler får såklart konsekvenser i räkningen. Det 
sker lätt förväxlingar mellan + och -, mellan < och > och mellan siffror som 1 och 7, 3 och 5, 
3 och 8 och mellan 6 och 9 (Malmer, 2002). 
 
I exemplet nedan visas ett exempel som för en elev med dyslexi och/eller skrivsvårigheter kan 
upplevas som problematiskt. 
 
 
 
 
 
 
I uppgift A spelar det ingen roll om man börjar räkna från vänster eller från höger. I uppgift B 
däremot måste man börja från höger för att det ska bli rätt. 
Matematiksvaga elever har dessutom ofta ett starkt begränsat arbetsminne och att då hålla 
reda på en rad olika delmoment eller regler blir alltför komplicerat. 
För många elever är läsningen den allvarligaste stötestenen, eftersom avkodningen går 
långsamt och inte blivit automatiserad (Malmer, 2002). För elever med lässvårigheter 
försvåras självklart matematikinlärningen när de olika matematiska symbolerna blir 
svårtolkade krumelurer. Därför upplever många elever att det är enklare för dem att få texten 
uppläst eller göra matematikprov muntligt. 
En orsak som tyvärr gör att alltför många elever får matematiksvårigheter är olämplig 
pedagogik, som dels kan bero på att undervisningen läggs på en för dessa elever alltför hög 
abstraktionsnivå, dels på att de inte får den tid de behöver för att tillägna sig de grundläggande 
begreppen (Malmer, 2002). 

3.5 Handledning 

I en studie som Joos (2010) gjort visar det sig att det är av betydelse vem som initierar 
handledningen, eftersom ett upplevt behov motiverar deltagaren/deltagarna att fullfölja 
handledningen. Det finns en risk att informanterna bävar för handledningen i och med att det 
tenderar att medföra mer jobb för läraren. Informanterna beskriver även en egen osäkerhet i 
vilken roll de kommer att hamna inför ett nytt uppdrag. Eftersom läraryrket är beroende av 
många faktorer, blir det viktigare att upptäcka hur vi hanterar variationen än att samla 
idealbilder. Ingen undervisningssituation är den andra lik. Det utmärkande kriteriet för en god 
handledare är inte att han/hon är den perfekte yrkesmannen utan snarare besitter förmågan att 
kunna samtala om och problematisera arbetet. Varierande exempel är viktigare än goda 

A.                       B. 
   2 4 5    1 9 7 
+ 1 3 4 + 1 4 8 
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modeller, nyansrika versioner viktigare än tydliga förebilder och goda samtalspartners 
viktigare än duktiga praktiker. Därför bör ett gott handledningssamtal ha en ton av fundering, 
argumentation och analyserande formuleringar. Handledningen har ofta uppgiften att 
nyansera undervisningshändelserna – att påminna ”lärlingen” om att se arbetet som 
dilemmahantering mer än som problemlösning – att vänja sig vid att det svåra och 
sammansatta är naturligt och inte problematiskt (Kernell, 2002). 
Det är viktigt att rektorer involverar lärare och specialpedagoger i dialog, samarbete och 
reflektion i det dagliga arbetet. Att reflektera tillsammans verkar stödjande och skapar 
gemensamma referensramar som är viktiga förutsättningar i rektorns uppdrag att utveckla 
skolans arbete med elever i svårigheter, menar professor Ann Ahlberg (Skolverket, 2011b). 
Handledning har blivit ett vanligt inslag i skolan och förskolans verksamhet, och efterfrågas 
alltmer, vilket många forskare, bland andra Rosendahl Lendahls och Rönnerman (2005) samt 
Johansson (2005) beskriver. Anledningarna till handledning varierar, men återkommande är 
frågor om enskilda barn, grupproblematik och personals bristande samsyn. 
Hägg och Kuoppa (2007) skriver i sin bok Professionell vägledning: med samtal som redskap 
om tre steg som framgångsrikt kan användas som handledare av olika samtal. De delar in ett 
bra handledningssamtal i tre faser. 
 
Fas 1 
I fas ett är det viktigt att klargöra den aktuella situationen och samtalsledaren får hjälp att se 
problemet ur klientens perspektiv. Väsentliga färdigheter i fas 1 är förmågan att lyssna, 
omformulera, sammanfatta, respektera och härbärgera den andres situation (ta emot det 
klienten säger utan att ifrågasätta eller presentera egna tolkningar och sedan komma ihåg vad 
som berättats för att kunna använda det i nästa fas av samtalet). Det är även av stor vikt att 
ställa frågor och vara tydlig och specifik. Att lyssna innebär att man kan lyssna på olika sätt 
och på olika nivåer, både till det konkreta innehållet och till på det sätt på vilket berättelsen 
förmedlas. Även att vara närvarande och ge den andre den plats den behöver, höra vad den 
andre säger samt försöka förstå det den andre säger och kunna sätta in det i rätt sammanhang. 
Sedan får det bra effekt om man lyckas få den man lyssnar till att uppfatta att man hört och 
försökt förstå. 
Man bör inte ifrågasätta, betvivla eller omforma den till något som bättre stämmer med egna 
erfarenheter. Viktigt att även hålla tillbaka så kallade egoimpulser, till exempel miner, gester, 
utrop och/eller värderande kommentarer så att dessa inte stör den som berättar. Det är heller 
inte rekommenderat att komma med förslag på åtgärder, bagatellisera eller trösta. 
Hägg och Kuoppa (2007) presenterar också en del verktyg för professionellt lyssnande: 
 
Icke-verbala redskap 
 

 ögonkontakt 
 rumsliga arrangemang 
 hållning som visar närvaro, koncentration och lugn 
 följsamhet, stöd för berättelsen med nickningar, mimik och småljud som till 

exempel ”mm” (används med måtta) 
 röstläge och taltempo som anpassas efter klienten 

  
Verbala redskap 
 

 omformulering av fakta och känslor som klienten uttrycker 
 visa klienten att man tydligt lyssnar och försöker förstå. (Görs direkt efter det som 

klienten sagt som en bekräftelse eller återkoppling) 
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 sammanfattningar (Avslutar olika teman, ger struktur som gör att klienten får höra det 
han berättat, samtidigt som det hjälper vägledaren att komma ihåg det klienten sagt. 
Klienten kan bli hjälpt att se sitt problem på ett nytt sätt enbart genom att få höra sin 
egen berättelse genom någon annan på detta sätt.) 

 frågor som återknyter till tidigare teman 
 
Det finns flera olika typer av frågor. Öppna, slutna, ledande och attackfrågor. Öppna frågor är 
öppna på så sätt att den som frågar inte vet svaret och den som besvarar frågan väljer själv det 
svar han/hon vill ge. De inleds oftast med frågeord som Vad eller Hur. 
Exempel: 
 

 Vad hände sedan? 
 Hur kändes det? 
 På vilket sätt hade du velat lösa problemet? 
 Hur reagerade dina arbetskamrater? 
 Vad har du gjort sedan vi såga i förra veckan? 

 
Slutna frågor är frågor som kan besvaras med enkla fakta. Till exempel Ja och nej-frågor, 
eller: 
 

 Hur mycket är klockan? 
 Vilket år är du född? 
 När går ansökningstiden ut? 

 
Den funktion som slutna frågor har i samtalet är att vägledaren kan få svar på sådant som hon 
vill ha förtydligat eller kompletterat. 
Ledande frågor innehåller ett svarsalternativ, kan vara mer eller mindre styrande. Problemet 
med ledande frågor är att vi inte vet hur den vi samtalar med reagerar på dessa. Attackfrågor 
hör absolut inte hemma i professionella samtal, och bör ej äga rum överhuvudtaget. Exempel 
på en attackfråga kan vara: 
 

 Varför gjorde du inte så istället?! 
 Men så kan du väl inte göra?! 

 
Frågor är till för att föra samtalet framåt eller förtydliga det som sagts. De ska följa klientens 
berättelse och inte användas för att avbryta ett tema genom att hoppa till ett annat. 
Frågor bör inte användas som avslutning på eller i direkt anslutning till omformuleringar och 
sammanfattningar. Klienten ska få tid att reflektera och välja om och hur han vill kommentera 
det vägledaren sagt. 
En bra frågare: 
 

 ställer korta frågor 
 ställer en fråga i sänder 
 ställer frågor som inte behöver förklaras – det förvirrar ofta 
 väntar på svarsalternativ besvarar inte sina egna frågor 
 förhör inte 
 frågar inte om sådant han redan vet svaret på 
 uttrycker sig tydligt, vaga formuleringar kan öka avståndet mellan två personer som 

samtalar med varandra 
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Handledaren kan lätt frestas att alltför snabbt acceptera vaga problemställningar som klienten 
presenterar utan att närmare undersöka dem. Tid läggs då ner på att lösa ”fel” problem 
eftersom handledaren alltför snabbt tror sig veta vad som är klientens problemformulering. 
Detta gör vägledaren till en ”snabbfixare” som hindrar klienten från att konkretisera 
situationen och själv komma fram till vad som är giltigt för honom/henne. 
Kom ihåg att varje person är unik, trots likartade problem och att det är handledarens uppgift 
att kartlägga inte bara det faktiska problemet, utan även hur klienten ser på sin situation. 
 
Att vidhålla ett empatiskt förhållningssätt är viktigt i en handledarroll. Att med inlevelse 
kunna uppfatta den andres situation och att kunna förmedla detta till klienten och att få denne 
att känna att dennes upplevelsevärld står i fokus. Sympati innebär att den egna upplevelsen är 
det centrala. 
En förutsättning för att kunna gå vidare till fas 2 är att klienten har förtroende för 
samtalsledaren. Den som går för fort fram och försöker lösa problemet utan att ha 
åstadkommit detta riskerar att skapa irritation och väcka aktivt motstånd mot förändring hos 
klienten. 
 
Fas 2 
Syftet med den andra fasen, menar Hägg och Kuoppa (2007), är att vidga perspektiv och sätta 
upp mål. Arbetet ska gå ut på att handledaren ska hjälpa klienten att komma fram till hur 
denne vill hantera den aktuella situationen och hur han/hon vill formulera det mål han/hon 
ställer upp för sig själv, ett mål som är rimligt och realistiskt. Tillsammans inventerar 
samtalsledaren och klienten möjligheter, undersöker konsekvenser och synliggör och granskar 
hinder och begränsningar (samtalsledaren kan inta så kallat helikopterperspektiv man försöker 
se problemet från ovan som en tredje part). 
Det är viktigt att som samtalsledare tänka på att det ibland kan vara lättare att hjälpa någon att 
se nya möjligheter än att synliggöra faktiska hinder som klienten ännu inte upptäckt eller 
accepterat. Det blir svårt att hantera situationen på ett konstruktivt sätt, speciellt när problemet 
är att klienten inte kan ta itu med det som faktiskt är möjligt att göra och i stället ägnar all 
energi åt att försöka förändra det han/hon inte kan råda över. Ha inte för bråttom med att 
skapa handlingsplaner och tänk på att de alternativ som handledaren tar upp ska ha formen av 
erbjudanden. Var beredd på att backa om klienten inte accepterar dessa erbjudanden. Var 
lyhörd och uppmärksam för var i processen klienten befinner sig. 
Tips för handledaren kan vara att verbalisera det vill säga att sätta ord på en känsla som 
klienten förmedlat utan att själv uttrycka den, eller att handledaren i påståendeform uttrycker 
det hon uppfattat och presenterar det för klienten som något att reflektera över. 
Att konfrontera klienten behöver inte alls vara en dum idé, utan kan också fungera som ett 
tips. Om handledaren uppfattat något motsägelsefullt i det klienten sagt kan han/hon 
formulera det för att tydliggöra det hon hört och på så sätt konfrontera honom/henne för att få 
veta mer om just detta. Klienten kan ju faktiskt ha gett olika versioner av en händelse eller ett 
problem under kartläggningen. 
Syftet med ett handledningssamtal kan vara att hjälpa klienten att tänka i nya banor, se sina 
möjligheter och upptäcka sådant han inte varit medveten om tidigare. Ställ enkla, öppna 
frågor som rör den egna personen, hinder, rädslor et cetera kopplade till olika alternativ som 
handledaren presenterar.  
 
Exempel på utmanande frågor kan vara: 
 

 Vad förväntar du dig? 
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 Hur skulle du helst vilja ha det? 
 Vad skulle hända om du … 

 
Hägg och Kuoppa (2007) menar också att det är viktigt med tystnad och paus. Det ger 
klienten tid att tänka och reflektera över sin situation. 
Andra förslag på handledningstips är listning, visualisering, rollspel och värdering av olika 
alternativ. Det syftar till att synliggöra, konkretisera och underlätta för klienten att pröva olika 
alternativ, fatta beslut, välja och välja bort. Om problemet gäller ett val mellan två eller flera 
klart definierade alternativ kan vägledaren tillsammans med klienten göra en lista med 
positiva och negativa aspekter som är förknippade med de olika alternativen. Sedan kan man 
rangordna och värdera de olika alternativen och att ställa de alternativ som klienten lyfter 
fram som de mest betydelsefulla mot varandra. Värderingen av alternativen är det mest 
väsentliga i listningen. 
 
Fas 3 
De speciella färdigheterna i fas 3 är: 
 

 spåna 
 inventera 
 formulera delmål 
 utvärdera 
 avsluta 

 
Arbetet inleds med att klienten och samtalsledaren hjälps åt att leka tankelekar och 
barinstorma för att formulera tänkbara och otänkbara sätt att nå ett önskvärt mål utan att 
granska eller värdera olika idéer som kommer upp. Man bör lekfullt locka fram idéer utan att 
hämmas av förnuftet. Man kan till exempel lägga ett stort papper på bordet, fylla utrymmet 
mellan målformuleringen och målet med nyckelord eller meningar för alla idéer som dyker 
upp. Efter det fria tänkandet återstår att granska, värdera och realitetspröva olika förslag. 
Samtalsledaren frågar och klienten fattar beslut: Vad är tänkbart? Vad är absolut möjligt? 
Om handledaren uppfattar att det finns önsketänkande i förlagen som kan komma att utgöra 
hinder, är det klokt att stanna upp och utmana klienten att undersöka detta. 
Handledaren undersöker vilket stöd och vilka resurser klienten kan mobilisera genom att 
ställa inventeringsfrågor. Exempelvis: 
 

 Vad tror du att du kan klara av på egen hand? 
 Vad tycker du är en rimlig tidsplan? 
 Vad behöver du hjälp med? 
 Vilket stöd tycker du att du behöver? 

 
Dessa inventeringsfrågor ska ge klienten tillfälle att reflektera över sina egna och 
omgivningens resurser och koppla dessa till de behov och svårigheter han/hon tror sig möta. 
De ska tydligt fokusera på att det är han/hon själv som fattar beslut 
Att ha en strategi för misslyckanden kan i sig skapa trygghet och tillförsikt och medverka till 
att klienten kan klara av att gå vidare även om det inte går så bra som han hoppats. Det är 
lättare att ta kontakt och söka ny hjälp om det finns med i arbetet med handlingsplanen. 
 
Om klienten eftersträvar ett långsiktigt mål kan det behövas hållplatser på vägen i form av 
konkreta delmål i handlingsplanen som man kommer överens om att utvärdera vid bestämda 
tidpunkter. Det kan också vara avtal om när samtalsledaren eller någon annan person ska ta 
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kontakt med eller kontaktas av klienten för att stämma av och samtala om vad som hänt och 
hur det varit. Klienten vet att delmålen kommer, vilket kan vara morot och piska på samma 
gång och klienten kan få hjälp att se vad han/hon åstadkommit. Man får del av glädjen över 
det som gått bra med någon och hjälp att hantera det som inte fungerat (Hägg & Kuoppa, 
2007). 

3.6 Sociokulturell teori 

Sociokulturellt perspektiv på lärande är ett perspektiv på lärande som menar att alla 
människor lär sig hela tiden i sociala sammanhang. En av utgångspunkterna för ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt tänkande/handlande är således att man 
intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva 
resurser (Säljö, 2000). 
Dysthe (2003) beskriver sociokulturell teori om kunskap och lärande som att det inte är någon 
entydig storhet. Det finns ingen sociokulturell inlärningsteori utan endast olika inriktningar. 
Riktningen vi kommer att betrakta är lärande som deltagande i social praktik.  Den 
sociokulturella teorin poängterar att kunskap är beroende av den kultur som den är del av. 
Kunskap och språket existerar aldrig i ett vacuum den är alltid invävd i en historisk och 
kulturell kontext.  Detta perspektiv bygger på en konstruktivistisk syn på lärande men lägger 
största vikt vid att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom 
individuella processer. Att delta i social praktik är det väsentliga när lärande äger rum. 
Lärande har med relationer att göra. Lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas 
samspel. De grundläggande elementen i läroprocessen är språket och kommunikationen. Det 
individuella och det sociala är en avgörande aspekt i varje läromiljö. Lärande är så mycket 
mer än vad som händer i elevens huvud och har med mer omgivningen och dess miljö. 
Sociokulturellt perspektiv betonar att den motivation som finns inbyggd i samhället och  
kulturen, påverkar barnen och ungdomarna. De platser de upplever i sin närhet märker de att 
allt hänger samman och lär sig då vad som blir meningsfullt och motiverande. Något 
avgörande är ändå skolmiljön och att den lyckas skapa en god lärmiljö som stimulerar till ett 
aktivt deltagande. Individen måste känna sig accepterad och detta ska sedan leda att personen 
skapar sin egen identitet.   
Sociokulturella perspektivet visar tydligt att läran beror på upplevelsen av meningsfullhet, 
vilket i sin tur beror på om kunskap och lärande betraktas som viktiga i de grupper som eleven 
ingår i. Hemmiljön och skolklimatet påverkar elevens motivation. För att lyckas är det 
avgörande att skapa en kultur där lärandet värdesätts av alla (Dysthe, 2003). 

3.7 Kompensatoriskt och kritiskt perspektiv 

Nilholm (2006) menar att man kan urskilja en rad olika perspektiv på hur individen ser på 
specialpedagogik. Själva begreppet specialpedagogik antyder att det finns vissa situationer där 
den ”normala” pedagogiken inte längre räcker till. Inom specialpedagogiken har det 
kompensatoriska perspektivet har haft en stor påverkan hur vi hjälper och arbetar elever med 
behov av särskilt stöd. 
Denna forskning har sin grund i medicinsk och psykologisk tradition. Den grundläggande 
idén och det centrala i verksamheten är diagnostisering och att kompensera elevens problem 
med olika åtgärder eller metoder. För att göra detta måste man identifiera olika typer av 
problemgrupper. Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att 
individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika 
problemgrupper, försöka förstå deras problem utifrån neurologiska eller psykologiska 
processer, för att hitta metoder som kan hjälpa individerna att klara av sina problem. 
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Identifiering av problemgrupper: 
 

1. Sökandet efter psykologiska och neurologiska förklaringar 
2. Skapandet av metoder för att kompensera för problemet. 
3. Identifiering av problemgrupper 

Forskningen följer nödvändigtvis inte stegen i ordningen utan stegen går in i varandra. 
 
Nilholm (2006) beskriver att det kritiska perspektivet riktar kritik mot de grundläggande 
antaganden som det kompensatoriska perspektivet bygger på. I det kritiska perspektivet söker 
man faktorer som ligger bakom den specialpedagogiska verksamheten. Eftersom 
specialpedagogiken inte kan ses som ett rationellt svar på barns olikheter, utan som en 
verksamhet som marginaliserar och pekar ut barnen. Det finns det andra faktorer som ligger 
bakom specialpedagogisk verksamhet än att den skulle vara för dessa barns bästa. De faktorer 
som identifierats såsom liggande bakom den specialpedagogiska verksamheten är: 
 
1. Professionella diskurser och intressen  
2. Skolans misslyckande  
3. Strukturellt och socioekonomiskt förtryck 
(Nilholm, 2006). 

3.8 Nationell och internationell forskning 

Nationell och internationell forskning inom det specialpedagogiska fältet stämmer i många 
fall överens med varandra. Till exempel är både McCoy och Banks (2012) och Lundberg & 
Sterner (2009) ganska kritiska till inkludering för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Forskningen visar att den sociala acceptansen visar genomgående att 
elever med behov av särskilt stöd som är placerade i vanliga skolor accepteras i mindre 
utsträckning än sina icke-specialpedagogiska klasskamrater. 
 
Även gällande matematik är nationell och internationell forskning ekvivalent. Brooks (2007) 
menar till exempel att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta är i behov av 
en undervisning som är kreativ, praktisk/konkret, systematisk och genomtänkt samt att de 
behöver tillgång till alternativa verktyg. Detta menar även det nationella centrumet för 
matematikutbildning (2002) som skriver att om muntlig information däremot också 
åskådliggörs genom handling, eller i visuell form, får eleven fler möjligheter att uppfatta och 
tolka informationen. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Studiens utgångspunkt innebär på vilket sätt man väljer att betrakta det valda 
problemområdet, alltså hur forskaren betraktar sina resultat i ett större perspektiv. 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den teori som valts till denna studie är det sociokulturella perspektivet. Eftersom skollagen 
ställer höga krav på inkludering och socialt samspel mellan samtliga elever anses det 
sociokulturella perspektivet vara ett lämpligt förhållningssätt i denna undersökning. 
Huvudpoängen i den sociokulturella teorin går ut på att allt lärande sker i samspel med andra 
människor, det vill säga lärande som deltagande i social praktik. Vi har som utgångspunkt att 
lärande och utveckling hör ihop. Utvecklingen är beroende av vilken miljö individen befinner 
sig i. Att delta i social praktik är det väsentliga när lärande äger rum och eftersom denna 
studie har sin utgångspunkt i undervisning av elever i behov av särskilt stöd är denna teori 
mycket passande för sitt ändamål. Lärande har med relationer att göra och sker genom 
deltagande och genom deltagarnas samspel. I kulturen och i lärandesituationer lär vi oss att 
samspela och använda oss av de redskap som vår vardag är fylld av, genom de erfarenheter vi 
får i livet får vi idéer, värderingar och kunskaper som vi genom samspel förvärvar och kan 
använda oss av i olika situationer. 
Centralt för detta arbete är att vi har lyssnat på berättelser eller narrativer från olika lärare med 
olika bakgrund. Som Hjörne och Säljö (2008) beskriver denna term och som vi förknippar 
med framställningar där den som berättar ofta tar sig vissa friheter och ger en personlig prägel 
på den historia man presenterar. Kan vi inte förvänta oss att de framställningar som görs är 
objektiva rapporter om vad som verkligen har hänt? Är det inte sanningen om elever, deras 
beteenden och problem som framförs i mötet? 
Säljö fortsätter att de som uttalar sig uttrycker vad de menar, upplevt eller hört. Men hur vi vet 
att olika människor menar samma sak eller lägger samma innebörd i samma påståenden? Det 
finns alltid en berättare som framför sin berättelse från ett visst perspektiv. Berättelsen är en 
av människans mest grundläggande kunskapsformer. Genom berättelser gör vi världen 
omkring oss begriplig, ger den struktur och skapar ordning.  
Vi kan aldrig fullständigt uttömmande beskriva händelser även om vi försöker, vi måste alltid 
välja och vi väljer det som vi, medvetet eller omedvetet uppfattar som mest relevant för den 
situation vi befinner oss i. I en sociokulturell teori kan man uttrycka detta som, de särskilda 
sätt att tänka och resonera som är relevanta i sammanhanget. Detta är inte någon enkel 
lärprocess och den förutsätter en erfarenhet av deltagande 
(Hjörne & Säljö, 2008). 
 
Kulturen i denna studie ser vi som skolan, klassen och läraren. Genom att barnen befinner sig 
i denna skolkultur och de påverkar och de blir påverkade av kulturen som råder i skolmiljön. 
Tillsammans blir det ett sammanhang och eleverna påverkas också av de redskap som 
används i klassrummet. Vi har haft som utgångspunkt att läraren är en mycket viktig faktor 
för elevernas lärande och utveckling. En viktig del för oss är var man lägger problemet om en 
elev inte lär sig att läsa eller räkna, man kan inte bara skylla på eleven utan man måste se på 
kontexten som eleven befinner sig i. Enligt Dysthe (2003) sker lärande genom deltagande och 
genom deltagarnas sampel, språk och kommunikation är grundläggande element i 
lärprocessen. Balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande aspekt på varje 
lärmiljö. Lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra med 
omgivningen (Dysthe, 2003). Vissa redskap är tillgängliga för alla, andra har bara ett fåtal 
elever tillgång till. Det kan handla om att ha tillgång till fysiska hjälpmedel i vår vardag så 
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som datorer, talböcker, talsyntes et cetera. Dessa redskap i interaktion med den människan 
blir det ett redskap som kan underlätta och göra skillnad för våra elever och lärare. I ett 
sociokulturellt synsätt kan vi analysera vad eleverna och lärarna gör i olika situationer och 
vad de säger och tycker utifrån olika frågeställningar och hur de samspelar i den gällande 
miljön. Det sociokulturella perspektivet hjälper oss att få en förståelse för eleven i sin kontext 
där han/hon lever, lär och utvecklas. Dysthe (2003) beskriver att i ett utvecklingssammanhang 
är det viktigt att läraren tränas att aktivt söka efter positiva egensaker och resurser och 
inriktaundervisningen på zonen för möjlig utveckling. Detta innebär att man försöker se till att 
eleverna får en chans även om deras prestationer är svaga och man utgår från att det alltid 
finns en utvecklingszon där elevens motivation och vilja att prestera kan mobiliseras genom 
positiv bekräftelse och uppmuntran. Vi kan då i vår yrkesroll ha en större förståelse om vad 
som händer och sker i klassrummet. Därför anser vi att denna teori är lämplig eftersom 
studien även till stor del berör handledning av lärare. 

4.2 Kompensatoriskt och kritiskt perspektiv 

I denna studie kommer även det kompensatoriska och det kritiska perspektivet att jämföras. 
Det handlar om vilket angreppssätt kan hänföras till ett perspektiv. 
Den grundläggande idén för det kompensatoriska perspektivet är diagnostisering och att helt 
enkelt kompensera elevens problem med olika åtgärder eller metoder. För att göra detta måste 
man identifiera olika typer av problemgrupper. Det grundläggande i det kompensatoriska 
perspektivet är alltså att se till att individer kompenseras för sina problem. När en grupp 
avgränsats och kartlagts så hävdar man att kunskapen implicerar vissa typer av pedagogiska 
insatser. Eftersom man velat kartlägga de psykologiska processer som är problematiska, så 
gäller generellt att man vill stärka dessa processer i pedagogiska och skapa situationer som är 
anpassade till barnets problem (Nilholm, 2007). 
Det kritiska perspektivet riktar kritik mot de grundläggande antaganden som det 
kompensatoriska perspektivet bygger på. I det kritiska perspektivet söker man faktorer som 
ligger bakom den specialpedagogiska verksamheten. Det betyder att vara kritisk mot 
föreställningar om att samhället är något som är styrt av handlingar. I den kritiska teorin finns 
också ett starkt motstånd mot de flesta inslag i den positivistiska traditionen (Sohlberg & 
Sohlberg, 2009). 
Nilholm (2007) säger att det kritiska perspektivet hävdar att orsaken till skolmisslyckanden 
bör sökas utanför eleven. Skolans uppgift är att, utifrån demokratiska värderingar, vara en god 
miljö för den mångfald som barn representerar. Skolan kan inte lokalisera problem till eleven 
utan elevers olikheter bör snarare ses som resurser för skolans arbete. 
I denna studie kommer dessa två perspektiv att ligga till grund när intervjusvaren analyseras. 
Många elever ges kompensatoriska hjälpmedel när problemet i själva verket kanske 
härstammar från miljön, och vice versa. 
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5. Metod 
Syftet med en detaljerad redovisning är att metoden för någon annan ska vara möjlig att 
upprepa under exakt identiska förhållanden. Det ska med andra ord vara möjligt för en 
utomstående individ att kontrollera resultaten. Utvärderingen innebär här en värdering av det 
empiriska förfarandet, dvs. att man kan anlägga synpunkter på vald metodik, men också dess 
korrespondens med problemställningen och dess bärkraft för de slutsatser och tolkningar som 
sedan görs (Backman, 2008). Vid kvalitativa intervjuer handlar det om att intervjua någon 
som har erfarenhet av det ämne eller område intervjun ska behandla. Om respondenten 
berättar om situationer han eller hon har varit med om är förmodligen svaren mer tillförlitliga. 
De innehåller förhoppningsvis inte bara en åsikt eller en synpunkt utan en berättelse som 
grundar sig på egen erfarenhet (Dimenäs, 2007). 

5.1 Urval 

Studien är gjord på fyra skolor i två olika kommuner i Sverige. Vi har använts oss av elva 
informanter som arbetar som matematiklärare. Dessa informanter består av sex män och fem 
kvinnor. Fem av informanterna arbetar i en kommun i södra Sverige och sex av informanterna 
arbetar i en kommun i norra Sverige. Samtliga informanter är av svensk etnicitet och har 
arbetat som matematiklärare mellan 5 och 20 år. Åldersspannet på lärarna är mellan 28 och 58 
år.  
Vi gjorde ett bekvämlighetsurval i våra intervjuer och tog kontakt med tidigare kollegor som 
vi har arbetat med och alla arbetar idag som matematiklärare. Ofta gör man ett så kallat 
"bekvämlighetsurval" vilket i praktiken betyder att man tar den grupp som är lättast att nå 
(Dimenäs, 2007). 
Anledningen till vårt urval av informanter var att vi ville ha en bra fördelning mellan ålder, 
kön och erfarenhet. Ett bredare spann gör studien mer trovärdig.  
Eftersom att en god kontakt med informanterna redan fanns sedan tidigare behövdes ingen 
presentation av skribenterna och detta ledde troligen till att samtliga ville delta i intervjun.  
Lärarna informerades om intervjun och vilket syfte intervjun hade.  Inför intervjuerna 
skickades ett introduktionsbrev ut till informanterna via mail, innehållande information om 
studien och formalia. 
Informanterna informerades om att deltagandet var helt frivilligt och skedde anonymt och de 
meddelades samtidigt om att de när som helst kunde avbryta intervjun.  De informerades 
också att deras information behandlas med fullständig anonymitet och att materialet kommer 
att användas på ett tillförlitligt sätt. Ingenting i studien kommer att kunna härledas till någon 
specifik lärare eller skola.  

5.2 Genomförande 

I denna studie har Backmans (2008) forskningshjul använts som utgångspunkt (se Figur 2). 
Efter att studiens huvudfrågor arbetats fram blev det första steget litteraturgranskning. Detta 
för att få en bra teoretisk grund att stå på. En av våra utgångspunkter i detta arbete är att ha ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande. Vi anser att teori och praktik är beroende av varandra. 
Vi försökte utgå från det Dysthe (2003) säger att vi alla är förankrade i en kultur och i en 
gemenskap, och att det sätt på vilket vi tänker och handlar påverkas i alla situationer. Detta 
gäller även i inlärningssituationer, och därför kan vi inte studera lärande som ett isolerat 
fenomen utan vi måste se på hela kontexten som hämmar och främjar lärande (Dysthe 2003). 
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De områden som studerades var olika aspekter på inkluderande undervisning, framgångsrik 
matematikundervisning, handledning samt elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Utifrån denna teoretiska bakgrund utformades en intervjuguide utifrån 
forskningsfrågorna och de viktigaste områdena utifrån bakgrunden. Intervjufrågorna 
omarbetades sedan igen efter samråd med handledare. Vi valde att utforma en 
halvstrukturerad intervjuguide vilket innebär att vi använder oss av ett antal frågeområden i 
stället för enstaka, fasta frågor. På så vis kan intervjuerna anpassas till respektive 
intervjuperson samtidigt som risken minskar för enbart ja/nej svar. 
Intervjuguiden sammanfattar följande områden: Inkludering, handledning, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och matematik. Det centrala för oss var att få kunskap om 
pedagogernas synvinkel i dessa områden. 
Genomförandet av intervjuerna gjordes enskilt med varje lärare. För intervjuerna valdes ett 
avskilt arbetsrum samt en schemaläggning till eftermiddagarna eftersom klimaten på skolorna 
i regel är aningen lugnare vid den tidpunkten. Detta styrks av Dimenäs (2007) som menar att 
det är av vikt att intervjun kan genomföras på en lugn och avskild plats utan störande moment. 
Det fördes stödanteckningar under intervjuerna för att direkt efter avslutad intervju skriva ner 
de svar som getts. Varje intervju varierade mellan trettio och femtio minuter. 
Studien baserar sig på kvalitativa intervjuer kring inkludering, matematiksvårigheter, 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt handledning. 
Det sociokulturella perspektivet har legat till grund för när intervjufrågorna (se bilaga 1) 
utformats. Vår uppfattning är att kvaliteten på intervjusvaren då blir bättre eftersom 
perspektivet förespråkar att man lär sig i ett socialt sammanhang och i interaktion med andra 
människor. Vi hade även Nilholms (2007) perspektiv (det kritiska och det kompensatoriska) i 
åtanke eftersom vi ville kunna göra en jämförelse i analysdelen kring hur komplext läraryrket 
är och vilka svåra situationer vi som specialpedagoger kan ställas inför. Ingen situation är den 
andra lik och vi får inte stagnera i vårt yrke utan bör snarare förkovra oss i hur människor 
fungerar i olika sociala sammanhäng.  
En kvalitativ forskningsintervju bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt 
samtal mellan två olika parter. Vi ansåg att intervjuer är det bästa sättet för att komma åt 
lärarnas upplevelser och erfarenheter som de besitter. Vidare ville vi förstå och se likheter och 
skillnader som lärarna ville ha stöd med för att kunna hjälpa alla sorters elever. Kvalitativ 

Figur 2 - Den traditionella forskningsprocessen (forskningshjulet) (Backman 2008)
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forskningsintervju har ett tolkande synsätt och det är av stor betydelse, då vi efter 
sammanställning av resultatet tolkat och hittat ett mönster i deras svar som vi sedan har 
kategoriseras. Målet med intervjun är inte att komma fram till lärarnas åsikter utan att försöka 
tolka de uppfattningar som läraren har och kunna ge dem rätt sorts stöd. 
Även när analysen av intervjusvaren gjorts har detta perspektiv tagits i beaktning. 
Vi har använt oss av semistrukturella intervjuer. I en kvalitativ metod används oftast 
semistrukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer där man utgår mer från frågeområden än 
exakta och detaljerade frågor. 
Enligt Kuoppa och Hägg (2007) är det bättre att ha större frågeområden istället för många 
detaljerade frågor kan man föra samtalet mer naturligt och låta informanten själv i viss 
utsträckning styra i vilken ordning olika saker kommer upp. Syftet med intervjuerna är att få 
informantens syn på sin verklighet och man vill därför att informanten ska berätta så mycket 
som möjligt utan att ledas av intervjuaren. En viktig del är att få övergångarna mellan 
frågeområdena att bli naturliga. Frågorna man ställer är öppna (berätta hur), och man ger 
mycket uppmuntran till personen att själv utveckla sina svar genom vanliga 
uppmuntrandetekniker och genom uppföljningsfrågor (Kuoppa & Hägg, 2007). 
Vid kvalitativa studier måste författarna göra en provintervju för att testa frågornas 
utformning och sitt eget handlingssätt i intervjusituationen (Backman, 2008). En provintervju 
gjordes med en lärare och efter den gjordes vissa ändringar för att komplettera intervjuguiden 
eftersom vissa frågor ansågs av testpersonen vara alltför lika varandra. 

5.3 Bearbetning och analys 

Vi har följt Dimenäs (2007) instruktioner när vi analyserat våra informanters intervjuer. Vi 
började med att studera intervjusvaren och göra en beskrivande sammanställning. Vi försökte 
systematiskt hitta mönster i svaren och om någonting är framträdande. Vad är det 
informanterna berättar om? (Dimenäs, 2007). 
Holme och Solvang (1997) beskriver en form eller utgångspunkt för analysarbetet. 
Utgångspunkten kallar de för helhetsanalys, vilket innebär att forskaren börjar med att skaffa 
sig en översiktlig bild av den insamlade informationen. Det första steget vi gjorde var att 
reducera texten genom att analysera vad den egentligen handlar om. Detta gör man genom att 
läsa igenom varje intervjutext ett par gånger och ta ut nyckelord utifrån vad den intervjuade 
berör. Vi har vid genomläsningen skrivit nyckelord i marginalen om vad informanten 
uttryckte. Därefter valde vi ut centrala teman. Dimenäs (2007) beskriver teman som att du 
som forskare, utifrån insamlade data, upptäcker återkommande uppgifter, vilka du kan 
inordna under något övergripande begrepp som beskriver temat. Med detta som grund gjorde 
vi urvalet tillsammans utifrån vad vi under genomläsningen ansåg mest relevant och skapade 
därefter olika kategorier som fick representera rubriker i resultat- och analysdelen. Dessa 
rubriker analyseras utifrån de teoretiska ansatserna - det sociokulturella perspektivet och 
Nilholms (2007) perspektiv. Kategorierna ”Lära av varandra” och ”Delaktighet” anser vi ha 
stor anknytning till det sociokulturella perspektivet, och är också en stor anledning till varför 
vi valde dessa kategorier. Kategorierna skapades även med det kompensatoriska och kritiska 
perspektivet i åtanke. Vi ville hitta en bra balans mellan dessa när vi skapade kategorierna så 
därför valde vi till exempel ”Tillgänglighet” och ”Nivågruppering” för det kritiska och 
”Anpassat material, individanpassad undervisning” och ”Lösningsbaserat” för det 
kompensatoriska perspektivet. 
Det sociokulturella perspektivet har i analysen fungerat som ett helikopterperspektiv för att få 
en övergripande helhetssyn, medan det kompensatoriska och kritiska perspektivet legat till 
grund för att kunna göra en jämförelse mellan hur matematiklärare kortsiktigt respektive 
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långsiktigt arbetar med inkluderade elever som har någon form av neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. 
Vad gäller den andra forskningsfrågan ”På vilka sätt kan specialpedagog framgångsrikt 
handleda matematiklärare i arbetet med inkluderade elever som har någon form av 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning” har i huvudsak det sociokulturella perspektivet 
fungerat som utgångpunkt eftersom det är en lärandesituation där utbytet sker i ett socialt 
sammanhang och kommunikationen och dialogen är det viktigaste redskapet. 
Efter vi gjort intervjuerna följde vi Dimenäs (2007) hur vi skulle bearbeta våra intervjuer. 
Först skrev vi rent intervjuanteckningarna. Därnäst läste vi intervjuerna igen och gjorde en 
deskriptiv, det vill säga en beskrivande, sammanställning. Det handlar om att hitta mönster i 
svaren. Det är viktigt att läsa och lyssna igenom intervjuerna: Vad säger respondenterna? 
Vilka förslag och idéer kommer de med? Vad är det som framkommer i svaren? Är det något 
som är framträdande? Vad är det respondenterna berättar om? Därefter skapas en berättelse 
inom vilken de olika svaren finns. För att öka vår tillförlitlighet kodades materialet, utan att 
meningen går förlorad. Svaren bearbetades och sammanställdes. Efter beskrivningen av vad 
de intervjuade sagt illustrerade vi texten med citat från intervjuerna. På så sätt för att resultatet 
ska få större trovärdighet. 
I kvalitativa studier är man ute efter att på ett sammanhängande sätt beskriva hur människor 
uppfattar ett visst fenomen. Man är också ofta ute efter att beskriva variationer mellan olika 
personers upplevelser. Man kan också vara ute efter att beskriva en miljö eller variationer 
mellan miljöer. För att göra detta behöver man söka mönster och samband (Dimenäs 2007). 

5.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitligheten i intervjukunskap handlar här, huruvida andra forskare skulle få samma svar 
i andra intervjuer och vid olika tillfällen (Kvale, 2011). För forskaren gäller det att tydligt 
kunna beskriva de olika faserna i arbetet angående intervju och analys. Alla som tar del av 
undersökningen, ska kunna diskutera och förstå resultatet. Reliabiliteten handlar om 
trovärdighet eller tillförlitlighet.  
Efter det använde vi oss av det vanligaste sättet att undersöka resultatens reliabilitet, nämligen 
att låta en annan person undersöka om han/hon får samma resultat. Medbedömaren får 
tillgång till kategorisystemet och intervjusvaren, för att se om han/hon inordnar svaren under 
samma kategorier som den ursprunglige forskaren gjort. Om det finns en överensstämmelse i 
bedömningen anses resultaten vara tillförlitliga. Trovärdigheten handlar om ifall man mäter 
det avsikten är att mäta (Kvale, 2011). För att förtydliga de olika kategorierna är det vanligt i 
studier att låta beskrivningen av en kategori åtföljas av citat från intervjuerna. På detta sätt får  
läsaren hjälp att förstå kategorins innebörd, den blir illustrerad och fördjupad. 
Vi tog hjälp av en kollega som fick ta del av vårt resultatmaterial och själv försöka 
kategorisera stoffet. Utfallet blev i princip samma med den skillnaden att kollegan använt sig 
av andra rubriceringar. Emellertid var innebörden densamma rent generellt. 
Om det finns en överensstämmelse i bedömningen anses resultaten vara tillförlitliga. 
Trovärdigheten handlar om ifall man mäter det avsikten är att mäta (Kvale, 2011). 
För att få så hög tillförlitlighet som möjligt har två datainsamlingsmetoder (intervjuer och 
empirisk datainsamling) använts. På detta sätt belyses ett och samma fenomen på två sätt. 

5.5 Etiska riktlinjer 

En viktig aspekt i vetenskapliga studier är att undersökaren uppvisar god etik. Som en första 
åtgärd ser forskaren till att samtliga namn i rapporten, exempelvis skola, lärare, kommun och 
kommundel har fingerade namn, eller inte lämnas ut. 
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För att få en god avvägning mellan forskarkraven och individskyddskraven hos de som deltar 
i studien har Vetenskapsrådet (2002) har gett ut forskningsetiska regler för humanistisk 
samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (2002) har delat upp individskyddskravet i 
fyra huvudkrav. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa krav måste varje forskningsprojekt ta hänsyn till för att kunna 
genomföra sin studie. Denna studie följer dessa krav. 
Dimenäs (2007) beskriver att de etiska principerna ska fungera som vägledning. Dessa krav 
måste varje forskningsprojekt ta hänsyn till för att kunna genomföra sin studie. Detta gäller 
även för arbeten gjorda inom olika utbildningar på universitet och högskolor. Dessa fyra krav 
är till för att skydda individen. 
 
Individskyddskravet är starkt, ingen person ska utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Kravet på relevant forskning inom exempelvis skolan är också 
starkt. Forskare får inte undvika problemställningar av stor vikt på grund av att de ställer höga 
krav på hur man löser individens skydd. Det finns inga enkla regler att tillämpa utan varje fall 
måste diskuteras. Vetenskapsrådets etiska regler är formulerade som principer och ska utgöra 
riktlinjer. Varje område och varje problemställning har ofta specifika problem och 
detaljbestämmelser skulle vara omöjliga att formulera. Det är istället varje forskares och varje 
students ansvar att noga tänka igenom vilka konsekvenser den tänkta studien skulle få för 
individen. Den enskilde forskarens eget ansvar kan aldrig regleras bort (Dimenäs 2007). 
 
Det första krav vi skulle uppfylla var informationskravet. Det innebär att informanten måste 
få veta syftet med undersökningen innan de sedan deltar och tackar ja till att vara med. Detta 
tillgodosåg vi då vi själva genomförde intervjuerna. Vi var noga med att förklara syftet med 
undersökningen för informanten innan intervjun började och dess syfte. Det andra kravet som 
måste uppfyllas är samtyckeskravet och detta innebär att informanten själv har rätt att 
bestämma ifall den vill medverka eller inte i undersökningen. Eftersom vi redan hade en god 
kontakt med alla informanter och frågat ifall de vill medverka hade de en möjlighet till att 
avböja. Vi var även noga med att påpeka om det var något informanten inte ville svara på 
under intervjun så skulle vi gå vidare till nästa fråga. Konfidentialitetskravet innebär att de 
uppgifter som vi har samlat in ska behandlas på ett konfidentiellt sätt. Detta innebär att ingen 
mer än vi i vår arbetsgrupp, opponenter och vår handledare kommer att ta del av 
informationen från intervjuerna. Det tar vi hänsyn till och ser till att ingen information i 
undersökningen kommer att kunna kopplas till vem informanten är eller vilken skola de 
arbetar på. Vi förklarade att deras riktiga namn kommer att bytas ut till ett fiktivt namn. Det 
sista kravet som måste uppfyllas är nyttjandekravet. Det menas att informationen som vi 
samlat in om informanterna endast får användas i forskningsändamål. Det kommer endast 
vara vi, vår grupp och handledare som får ta del av den insamlade informationen. Om våra 
opponenter vill se våra transkriberingar kommer alla uppgifter om vem informanten är och 
vilken skola de arbetar på att raderas för att ingen ska kunna koppla intervjun till någon.  
  

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
 

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. 

 
3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
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4. Nyttande kravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
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6. Resultat 
Resultatet kommer nedan att presenteras utifrån de två forskningsfrågor som tidigare nämnts 
under syfte. Varje forskningsfråga kommer att redovisas för sig. Här har intervjufrågorna 
sammanställts och skrivits ner till följande resultatdel. Under bearbetning av intervjuerna kom 
vi fram till några olika teman som alla intervjuerna hade som gemensamma nämnare utifrån 
våra forskningsfrågor. Vi har kallat dessa teman för kategorier. De olika kategorierna av 
uppfattningar, det så kallade utfallsrummet, presenteras under varje forskningsfråga. 
Kategorierna är baserade på det sociokulturella perspektivet som förespråkar att man lär sig i 
ett socialt sammanhang och i interaktion med andra människor. Säljö (2011) beskriver denna 
term och som vi förknippar med framställningar där den som berättar ofta tar sig vissa friheter 
och ger en personlig prägel på den historia man presenterar. För att förbättra läsbarheten 
kommer lärarna att benämnas som Lärare 1 till 11. 

6.1 Hur arbetar matematiklärare med inkluderade elever som har 
någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

Nedan kommer utfallsrummet för forskningsfrågan ”Hur arbetar matematiklärare med 
inkluderade elever som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?” att 
redovisas i form av de kategorier vi tidigare redovisat under metoddelen. 
 
Kategori 1 - Nivågruppering 
I svaren från lärarna gavs det blandade svar hur de arbetar inkluderande med ämnet 
matematik. Sju av elva tyckte att de arbetade inkluderande men de försöker oftast ha olika 
arbetsmaterial beroende på vilket betyg eleverna strävar efter i ämnet. 
 

Inkluderad matematikundervisning för mig är när samtliga elever i elevgruppen finns 
samlade i klassrummet och arbetar med samma uppgifter. Detta är svårt eftersom 
kunskapsspannet är så stort. För de elever som har stora problem med matematiken och bara 
siktar mot ett E i betyg har jag mer ”basic” uppgifter medan de elever som siktar högre 
arbetar med lite mer utmanande uppgifter. 

/Lärare 3 
 
Fem av elva lärare tycker att en elev i behov av särskilt stöd är inkluderad i den vanliga 
undervisningen och följer den vanliga planeringen som ges för klassen och årskursen.  Detta 
behöver inte betyda att eleven sitter i samma rum som övriga elever men det är kanske det 
mest naturliga och tidsbesparande om det finns förutsättningar för detta. 
 
Tre av lärarna säger att det inte finns något som visar på en klar koppling till inkludering i 
styrdokumenten. Men det finns ganska mycket skrivet om att man inom matematiken ska se 
till var enskild person, som dessa tror gynnas vid inkludering.  Samtidigt kan det bli 
svårigheter för eleven som har funktionsnedsättningar i de stora barngrupperna samt för de 
andra barnen. 
 

Ibland har jag stött på problem med att ha samtliga elever i samma klassrum eftersom vissa 
elever verkligen stör andra. Det kan ofta bli så att de elever som har svårigheter inom 
matematik fokuserar på annat och inte vill arbeta eftersom de inte förstår. Då kan det vara 
bättre att de får arbeta enskilt. Om man inte anpassar sin undervisning så kan ett problem 
vara att vissa elever halkar efter. Detta hade kanske inte skett om de hade haft enskild 
undervisning. 

       /Lärare 2 
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Kategori 2 - Lära av varandra 
Alla lärare har samma synvinkel i denna kategori. De anser att man behöver varandras 
olikheter för att lära sig något och att vidga sin syn och sin sociala kompetens. 
 

Att alla elever får möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang och har möjlighet till 
utbildning tillsammans med sina kompisar. Tror att eleverna kan lära sig mycket av varandra 
både kunskapsmässigt och socialt och att de utvecklar en större förståelse för varandras 
olikheter. Jag tror också att elever i svårigheter kan utveckla sina sociala förmågor bättre, att 
de lär sig de sociala koderna genom att de i inkluderade klasser får fler förebilder än om de 
går i mindre grupper där alla elever har svårigheter. 

/Lärare 2 
 

Möjligheterna som alla lärarna ser är att elever lär av varandra. Uppfattningen är att elever lär 
sig enormt mycket både av att lära andra men även att bli undervisade av andra jämnåriga. 
Inkluderad matematikundervisning är då alla kan vara med i undervisningen oavsett 
personlighet. Att alla får samma chans att lära sig och utvecklas i den mån de kan. En 
möjlighet som är att eleverna kan lära av varandra i en större utsträckning. En annan 
möjlighet är att personer som kanske tidigare har blivit exkluderade nu känner en större 
mening med skola och utbildning.  
Barnen får en förståelse för olika typer av människor, att alla är olika och alla behöver stöd 
och hjälp på olika sätt. 
Fyra av lärarna säger att det är samma krav oavsett särskilt behov eller inte. Vad gäller den 
muntliga delen och interaktion med andra främjas dock detta av inkludering. I den 
bemärkelsen kan det vara bra att ha elever i behov av särskilt stöd ”i den vanliga klassen” för 
att främja diskussioner och olika sätta att tänka och angripa problem. 
 
Kategori 3 - Delaktighet i klassen 
Efter vi analyserat våra intervjuer utmynnade en kategori i delaktighet och hur viktigt lärarna 
tyckte att den är för elevers lärande och utveckling.  Här var det mer delade tankar mellan 
lärarna. Alla vill att alla ska vara delaktiga men att det är svårt att genomföra praktiskt. 
En av lärarna svarade att inkluderad undervisning för henne är när undervisningen anpassas 
för hela gruppen och där även elever med olika funktionsnedsättningar deltar i gruppen och 
inte bildar egna klasser. Läraren måste ta tillvara på elevernas individuella behov, 
förutsättningar och förmågor och gör anpassningar så att alla elever kan efter sin förmåga 
delta i den gemensamma undervisningen. Men även i inkluderad undervisning kan man 
behöva dela upp klassen i mindre grupper vid vissa lektioner/aktiviteter men det viktiga i 
inkluderad undervisning för mig är att alla elever ska känna gemenskap, delaktighet och 
meningsfullhet i skolan. 
 

Matematik är ett ämne där det blir ytterst tydligt att du inte förstår. Till skillnad från t ex 
historia och geografi beror ett misslyckat prov inte nödvändigtvis att eleven inte pluggat 
tillräckligt utan kan lika väl betyda att eleven inte har förmågan att skapa sig en förståelse 
inom det berörda området. I likhet med idrott och musik tror jag eleven kan uppleva att de 
inte är ämnade för ämnet. Att ”inte ha bollsinne”, ”vara tondöv” eller att ”inte fatta algebra” 
tror jag elever uppfattar som egenskaper som är medfödda hos individer medan att inte orka 
lära sig konungalängden eller inte bry sig om vad Portugals huvudstad heter tror jag elever 
uppfattar mer som en fråga om inställning eller ambitionsnivå. 

/Lärare 7 
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Två lärare säger att när en elev inte alls förstår vad som avhandlas på tavlan eller i 
matteböcker tror jag ofta de upplever att de blottar en mental svaghet vilket de vet kan 
upplevas som mycket genant och jobbigt. Att alla kan få plats oavsett förmåga. 
Lärarna menar fortsättningsvis att de inte vet om matematikmålet specifikt tar hänsyn till detta 
men däremot finns det ju generella skrivelser som säger att vi ska inkludera i allra största 
möjliga mån. Det pratas även mycket på skolorna om att detta är viktigt. 
De ser det som att barn med svårigheter eller/och funktionshinder ska få möjlighet att gå i 
"vanlig” skola.  

 
Det primära hindret tänker jag är att elever upplever sig korkade när de kan jämföra sig 
med sina klasskompisar. 

       /Lärare 7 
 
Delaktighet i klassen. Att vara en bland alla andra. När skolan låter alla barn oberoende av 
svårigheter eller/och funktionshinder får gå på skolan utifrån barnens förutsättningar och 
behov. Att samtliga personer i klassrummet är delaktiga i den undervisning som sker och att 
de känner sig som en del av den. Det 8 av 11 lärare tänker på är om man låter alla elever 
oavsett svårigheter eller diagnos ingå i en klass med det stöd de behöver. 
 

Det kan också vara att man gör sin undervisning möjlig för de elever man har i sin klass. Att 
man anpassar materialet till att alla elever kan utifrån sin egen förmåga kan genomföra 
lektionen till exempel olika svårighetsgrad på texter olika typer av frågor att svara på. 

/Lärare 8 
 
Kategori 4 - Tidspress för lärarna/ Störningsmoment 
Något vi märkte som alla lärare pratade mycket om är att det är en otrolig press på lärarna och 
de känner att de inte riktigt hinner med sina andra uppgifter. 
 

Stora barngrupper gör det svårt att ha tid med alla och utgå i från allas förutsättningar. 
/Lärare 9 

 
Att för mycket tid läggs på inkluderingen och att det går ut över undervisningen för de andra 
eleverna. Att de elever som har svårigheter eller diagnos inte känner sig inkluderade och att 
det bara är något som ska vara för att det är på tapeten. Att det som lärare kan vara svårt att 
fånga upp alla elever och hinna med att anpassa material och hjälpa alla. 
En lärare styrker en annan i detta och menar: Att de elever som har 
funktionsnedsättningar/svårigheter tar mycket av lärarens tid och att det kan vara svårt att 
”hinna med” att göra undervisningen meningsfull för alla elever. Det krävs att läraren 
anpassar metoder, material, kunskaper och färdigheter efter varje elevs nivå och behov. Detta 
gäller visserligen i alla klasser men i en inkluderad undervisning är det ju även viktigt att 
läraren har kunskaper om elevernas funktionsnedsättningar och att man har ett tätt samarbete 
med specialpedagog/speciallärare så att manfår stöd och hjälp i hur man kan stötta dessa 
elever och det verkar inte vara en självklarhet att få det stödet ute i skolorna. 
Lärarna är också oroliga för att de andra eleverna får för lite tid och detta gör att de också 
tappar i skolan. 
 

Andra elever känner att de inte får den tid som de behöver pga. att läraren ägnar all tid åt den 
elev som är i behov av särskilt stöd.     

/Lärare 11 
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Kraven har höjds i matematik och detta i samband med de stora barngrupperna är inget som 
hjälper vare sig barn med svårigheter eller de andra barnen. 
 

Personligen känner jag ofta en stress över att lyckas hinna alla mål under ett läsår men jag 
vet inte om det egentligen bara är min personliga oförmåga att lägga bort matteboken och 
dess kapitel för att istället utgå från vad kursplanen och vad den säger. 

/Lärare 10 
 
7 av 11 lärare känner inte direkt att målen strävar efter inkludering men det är ju mycket upp 
till läraren att anpassa undervisningen så att alla elever ska kunna uppnå målen oavsett 
individuella behov och förmågor men det är ju inte alltid lätt att hitta metoder och arbetssätt 
som passar alla elever och det krävs mycket jobb och planering för läraren. 
 
Kategori 5 - Struktur, genomgångar, tydlighet 
Som pedagog när man arbetar med elever i behov av särskilt stöd är det viktigt att lärarna 
arbetar med struktur, tydlighet för eleverna. Många anser att alla elever i skolan behöver 
struktur och tydlighet för att eleverna ska lyckas.  
 

Jag arbetar egentligen inte annorlunda med elever om de har diagnos eller inte, men jag 
försöker ha tydliga instruktioner, genomgångar och arbetsuppgifter. 

/Lärare 10 
 

På en lärares (6) skola är åtgärder tydliga. Det som gäller på deras skola är enkla 
instruktioner, tydliga regler; stödperson vid samling, arbetspass och matsal; sittkudde (hjälper 
dem som har svårt att sitta still); kortare samling med hjälp av klocka; jobbar i mindre 
grupper; plats i klassrummet, matsalen samt kontinuerlig kontakt med föräldrarna. 
 
Kategori 6 - Anpassat material, individanpassad undervisning 
När lärare arbetar med elever med särskilt stöd så är det viktigt att kunna anpassa sitt material 
så att de känner sig delaktiga i klassen.  Några lärare försöker att ge gruppundervisningen i 
största mån medan några tycker det är bättre med individuell undervisning. Det viktigaste är 
ändå att eleverna lyckas och stärker sitt självförtroende. 
Lärare 6 planerar sin undervisning utifrån hela gruppen och har genomgångar där hon 
försöker ta tillvara på elevernas olika kunskaper och nivåer och försöker att hitta metoder och 
lösningar där eleverna kan hjälpa varandra. Viktig att lyfta fram vad den enskilde eleven är 
bra på oavsett svårighet eller inte. Eleverna får sedan arbeta med individuella arbeten där de 
får träna på det som den behöver efter nivå och förmåga. Det är viktigt att eleverna får känna 
att de lyckas och att de får mycket positiv feedback i undervisningen så jag blandar uppgifter 
som de kan klara på egen hand med uppgifter som de har svårare för och behöver träna på. 
 

I genomgångar är jag noga med att ha ögonkontakt med dessa elever så ofta som möjligt för 
att se till att de hänger med.  
Jag börjar nästan alla genomgångar med mycket basala räkneuppgifter som ger möjlighet för 
alla att hänga med och stegrar därifrån och accepterar att jag ibland kommer tappa några 
elever. Till exempel 5-3 = 2         5-9 = -4       -5-3= -8    och    3-(-5) = 8 och så vidare, men 
med fler steg. Observera att jag alltid börjar men typ 5-3 även om det är en klass nio för att 
visa att det vi kommer gå igenom inte alls behöver vara svårt samt ge alla en känsla att tåget 
inte har gått.  
Direkt efter genomgång vid tavlan går jag alltid fram till de elever som har behov av särskilt 
stöd för att se om de förstått vad de ska göra samt för att lägga upp en plan för vad de ska 
göra under arbetspasset. Jag försöker anpassa undervisningen till den eleven i den mån det är 
möjligt, gärna med hjälp av specialpedagog. 
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/Lärare 8 
 
En lärare som endast arbetar denna elevgrupp. Alla elever i min klass har någon av dessa 
funktionsnedsättningar. Jag anpassar materialet, metoden och innehållet på lektionen till 
eleven. Det är mycket vanligare att mina elever arbetar med olika saker under en lektion än att 
de alla arbetar med samma sak. Alla arbetar i olika takt och har olika typer av svårigheter och 
behöver därför träna på olika saker. 
Dessa elever får ofta gå till ett mindre rum och jobba mer ensamt, jag brukar också gå runt till 
dessa så att jag ser att de hänger med på lektionerna.  
 
En lärare och deras skola erbjuder också stödtid för alla elever varje vecka i exempelvis 
matematik. I deras arbete i autism/autismspektra klass arbetar de i liten grupp där de sitter 
runt ett bord så att jag kan vara ständigt aktiverande och erbjuda hjälp.  
Deras arbete bygger mycket på egen ”privat- undervisning” som är ledda av lärare. Eleverna 
gör egna elevplaneringar som är ”avbockningsbara”. Viktigt för dem är att eleven själv är 
delaktig i planerandet av sitt arbete. 

6.2 På vilka sätt kan specialpedagog framgångsrikt handleda 
matematiklärare i arbetet med inkluderade elever som har någon 
form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

Nedan kommer utfallsrummet för forskningsfrågan ”På vilka sätt kan specialpedagog 
framgångsrikt handleda matematiklärare i arbetet med inkluderade elever som har någon form 
av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?” att redovisas i form av de kategorier vi tidigare 
redovisat under metoddelen. 
 
Kategori 1 - Tillgänglighet 
Samarbetet mellan lärare och specialpedagog på de skolor där de intervjuade lärarna arbetade 
varierade. 6 av 11 uttryckte samarbetet som mycket bra där denne hjälper till i undervisningen 
och kan ibland ha till uppgift att hjälpa vissa elever lite extra samt fungera som bollplank 
rörande pedagogiska tips och strategier samt hjälp med val av läromedel. Samarbetet med 
speciallärare/specialpedagog kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos 
dessa lärare ser ofta ut så att specialpedagogen finns tillgänglig på samtliga 
matematiklektioner eftersom att det är där det största behovet finns. 
Dessa uttrycker också att det är väldigt skönt att ha en specialpedagog som stöd även om de 
inte alltid är i behov av det. 
 

Det är väldigt bra att vi lärare alltid har specialpedagogen tillgänglig i sitt rum så vi vid 
behov kan lotsa elever dit. Det underlättar arbetet mer än man tror och man känner en 
trygghet att eleven är i trygga händer och den känslan tror jag eleverna själva känner också. 
        

/Lärare 11 
 
Den andra hälften svarar emellertid att det finns för lite samarbete mellan 
speciallärare/specialpedagog och undervisande lärare, så det varierar från skola till skola hur 
utbrett samarbetet är. 
 

Vi har ingen specialpedagog just nu på skolan utan det är jag som får vara det i min klass. 
Några av de elever jag undervisar har individuella lektioner tillsammans med en 
speciallärare. Jag och specialläraren har en dialog om vad eleven behöver extra stöd/hjälp 



 

 
 38 

med och tillsammans gör vi upp en plan över hur vi ska anpassa undervisningen för eleven. 
        

/Lärare 7 
 
Kategori 2 – Ordnade former 
Handledning bör ske under ”ordnade” former tycker samtliga informanter. Inte i klassrummet 
utan efteråt. En dålig handledningssituation sker under stressade förutsättningar, medan en bra 
handledningssituation sker direkt efter en lektion där man har händelserna färskt i minnet och 
kan diskutera och analysera tillsammans. 

 
Bra handledning sker i ett nära samarbete där man tillsammans kan hitta bra och lärorika 
lösningar för eleverna. Någon som hjälper mig att hitta och kartlägga specifika svårigheter 
och kommer med tips på hur jag kan arbeta med detta under mina lektioner. 

       /Lärare 2 
 
En bra relation mellan lärare och specialpedagog är viktig för att kunna kommunicera och 
göra utbildningen så bra som möjligt för alla elever menar informanterna. Det ska inte bara 
vara så att man kommenterar vad som gick dåligt och sedan gå vidare. 
 

En dålig handledningssituation sker under stressade förutsättningar. Kanske direkt under 
lektionen eller efteråt i korridoren när alla är på väg någon annanstans. Det är inte heller bra 
att ta det på lunchrasten eller i fikarummet, då andra kan höra och situationen kan kännas 
stel. 
       /Lärare 9 

 
En av informanterna uttryckte sig så att hon ibland kände sig ”påhoppad” av specialpedagog 
när denne försökt handleda henne strax efter avslutad lektion i klassrummet. Hon hade gärna 
sett att deras samtal skett i ett enskilt rum. 
 
Kategori 3 – Konkreta tips 
De allra flesta (9 av 11) vill bli handledda med tips och förslag på förändringar i sin 
undervisningsteknik, dokumentation och feedback utan att förändra den typ av undervisande 
lärare de själva är. De andra två kände inget behov av handledning. 
 

Behöver jag hjälp med mina lektioner så frågar jag. Det är bra att alternativet finns men jag 
vill inte att det ska vara ett tvång eller ett måste. 
       /Lärare 11 

 
Att få tips om hur man bemöter en elev med vissa svårigheter kan vara en bra handledning. 
En annan kan vara att specialpedagogen och lärare efter en lektion sätter sig och pratar om 
vad som gick bra och vad som gick mindre bra och då kommer med förslag till hur man kan 
förändra undervisningen för att den ska bli bättre och kanske passa fler elever. Detta istället 
för att bara säga vad som gick dåligt och sedan gå vidare. 

Ibland är det lätt att ”fastna” i ett invant upplägg och det är svårt att komma framåt i 
undervisningen och där kan det behövas handledning i hur arbetet för att nå bästa resultat så 
att eleverna utvecklas efter sin individuella förmåga kan läggas upp, men även arbetet kring 
hur hela gruppen kan nås och hur allas individuella förmågor kan tas tillvara på. 
       /Lärare 1 

8 av 11 informanter beskriver att de får och uppskattar när specialpedagog erbjuder bra 
tydliggörande extramaterial att arbeta med samt stöttar där de inte räcker till. 
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Ibland får jag hennes [specialpedagogen] genomgångar så jag kan ha likadana genomgångar 
nästkommande vecka så att eleverna känner igen vad jag avhandlar. 

       /Lärare 2 
 
Kategori 4 – Flexibel 
För att handledningen skall vara bra krävs en handledare som kommer utifrån och är 
oberoende tycker en av matematiklärarna. Handledaren skall vara bra på att lyssna in och inte 
lägga på lärarna fler uppgifter. Handledaren skall gärna ha en annan kompetens än den lärarna 
själva har. Det berikar samtalet och utökar förståelsen både för dem och för arbetet. 

En specialpedagog bör fungera lite som en överlärare som ansvarar för att läraren genomför 
diagnostiska prov varje läsår och utreder vilka behov olika elever har samt bestämmer vilka 
åtgärder som ska sättas in. Specialpedagog kan också vägleda pedagogen i arbetsrutiner, 
information om olika funktionsnedsättningar samt tips på olika undervisningsmetoder genom 
kontinuerliga samtal och tät kontakt. 
       /Lärare 3 

Flexibilitet är något som nämns som väldigt viktigt av fyra av informanterna. 

Det gäller att vara flexibel och lyhörd, både som lärare och specialpedagog. Jag pratar gärna 
med eleven och hör hur de vill göra för att lära sig så mycket som möjligt. Sedan diskuterar 
jag med specialpedagogen och resonerar olika alternativ. Specialpedagogen hittar ofta en 
lösning som passar precis den eleven och dess behov med hänsyn av schema, svårigheter, 
önskemål et cetera. 
       /Lärare 7 

Där specialpedagog inte finns tillgänglig på skolan utförs dennes arbetsuppgifter av 
skolpsykolog i ett av fallen. Två informanter berättar att de löser det på egen hand. 
 
Kategori 5 – Lösningsinriktat 
En informant berättar specifikt att hon vill att specialpedagogen skriver en pedagogisk 
kartläggning och föreslår olika åtgärder. Lärarna behöver veta elevens styrkor och svagheter 
och någon tycker sig inte behöva handledning, utan snarare mycket information om eleven, 
om hans/hennes kunskapsutveckling, eventuella dyslexi, diagnoser et cetera. 
 

Alla elever i min klass har någon av dessa funktionsnedsättningar. Jag anpassar materialet, 
metoden och innehållet på lektionen till eleven. Det är mycket vanligare att mina elever 
arbetar med olika saker under en lektion än att de alla arbetar med samma sak. Alla arbetar i 
olika takt och har olika typer av svårigheter och behöver därför träna på olika saker. 
 

       /Lärare 8 
 
En klar majoritet av informanterna (9 av 11) förklarar att de verkligen försöker anpassa 
undervisningen efter varje enskild elev och hitta lösningar för bästa möjliga resultat.  
 

Jag försöker att utforma en undervisning där alla elever kan delta efter sina behov och 
förmågor. Jag försöker hitta lösningar där eleverna kan hjälpa varandra och jag lyfter fram 
elevernas olika styrkor och gör dem uppmärksam på att man kan vara bra på olika saker och 
att man på så vis kan hjälpa varandra. Alla elever är ju olika oavsett om eleven har en 
funktionsnedsättning eller inte och som lärare är det ju viktigt att fokusera på det positiva 
och förmågan hos varje elev och att man ser vad eleven kan göra istället för att fokusera på 
vad eleven inte kan göra. 
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       /Lärare 7 
 
Jag försöker få samtliga elever att delta i mina lektioner oavsett diagnoser eller annat. Sedan 
finns det alltid elever som vill arbeta enskilt i mindre grupp och då tycker jag att de måste få 
göra det efter genomgång eftersom att det visat sig att de arbetar mycket bättre och kan 
koncentrera sig mer då. 

       /Lärare 1 
 
En informant var helt ny på arbetet och hade tyvärr ingen välutvecklad mall om hur hon ska 
arbeta med just dessa elever. 
 

Det är tråkigt eftersom man vill hjälpa alla till största möjliga grad. Man får helt enkelt 
acceptera att man inte kan lära sig allt på en gång. Detta är något som jag tycker att man ska 
ta upp mer i utbildningen på universiteten. 

       /Lärare 2 
 
Kategori 6 – Struktur, tydlighet 
En av de intervjuade matematiklärarna hade haft handledningssamtal med specialpedagog 
tidigare och berättade om deras samtal: 
 

För att försöka göra matematik begriplig för elever med neuropsykiatriska funktionshinder är 
det bra att varva praktik med teori och försöker börja där eleven befinner sig för att sedan 
arbeta sig uppåt. Det kan vara svårt men det är gynnsamt att försöka specialutforma konkret 
och tydligt material som passar för den enskilda eleven och som kan göra matematiken mer 
begriplig. Det här är ju viktigt oavsett vilka elever man arbetar med. Man behöver vrida och 
vända på metoder för att hitta den som passar bäst för den enskilde eleven och hitta metoder 
som passar för gruppen. 
       /Lärare 7 
 

Samtliga informanter var noggranna med att poängtera vikten av tydlighet. Att alla mår bra av 
en tydlig struktur, oavsett kunskapsnivå och därför alltid ha det i bakhuvudet när man planerar 
oberoende av vilket typ av moment man ska arbeta med. Korta, enkla och tydliga 
instruktioner i mindre grupp och gärna enskilt om möjligt. 
En informant använder sig av fasta platser i klassrummet och uppstart/avslut av lektionen på 
samma sätt varje gång för att skapa en rutin eleven/eleverna kan känna sig trygga med.  
Mycket beror på situationen och vad för funktionsnedsättningar som eleven har. 
 

Om det går att ha tydliga exempel från verkligenheten använder jag mig av dem för att öka 
intresset och trovärdigheten. 
       /Lärare 6 

 
En informant berättar att han försöker tänka som eleverna för att kunna möta dem på deras 
nivå. 
 

Jag försöker vara nyfiken för deras tankesätt och presentera andra sätt att tänka på för dem. 
Använda de och deras miljöer i olika ”problemlösnings-tal” för att öka nyfikenheten och 
delaktigheten. 

       /Lärare 8 
Kategori 7 - Delaktighet 
Två lärare berättar att specialpedagog även screenar av eleverna och ger lärare den 
information de behöver kring dessa elever och finns alltid tillgänglig för att svara på frågor 
och komma med tips kring arbetet runt dessa. 
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Jag försöker göra samtliga elever delaktiga i vårt arbete och vår planering oavsett diagnos 
eller inte. Jag tror att får de vara med och bestämma ökar chanserna att de lär sig och 
upplever matematiken som meningsfull, oavsett kunskapsnivå så därför har jag alltid det i 
bakhuvudet när jag planerar oberoende av vilket typ av moment jag ska arbeta med. 
 
       /Lärare 1 

 
Ungefär hälften av informanterna (5 av 11) förklarar att de försöker få eleverna delaktiga i 
planering och upplägg kring deras eget lärande. En informant varvar praktik med teori och 
försöker börja där eleven befinner sig för att sedan arbeta sig uppåt. 
 

Om en elev går i år tre men behöver ha matematik för år ett då börjar vi där och kartlägger 
svårigheterna för att sedan kunna anpassa undervisningen. 
        /Lärare 7 

 
En annan informant beskriver att han försöker hitta material som passar för den enskilda 
eleven. Han gör en del eget material och försöker hitta konkret material som kan göra 
matematiken mer begriplig. Det här är ju viktigt oavsett vilka elever man arbetar med. 

 
Man behöver vrida och vända på metoder för att hitta den som passar bäst för den enskilde 
eleven och hitta metoder som passar för gruppen.    
       /Lärare 3 
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7. Diskussion 
Här kommer resultatdelen att analyseras och diskuteras utifrån de olika delar studien berört; 
Inkludering, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, matematik och handledning.  
Forskningsfrågorna kommer att diskuteras i resultatdiskussionen utifrån samma kategorier 
som i resultatdelen. 

7.1 Hur arbetar matematiklärare med inkluderade elever som har 
någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

Nedan kommer utfallsrummet för forskningsfrågan ”Hur arbetar matematiklärare med 
inkluderade elever som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?” att 
diskuteras utifrån samma kategorier som i resultatdelen. 
 
Kategori 1 – Nivågruppering 
Oftast, enligt våra erfarenheter, fattas inkluderingsbeslutet av rektor, som i många fall inte har 
störst inblick i klassrumsverksamheten. Ett tydligt samarbete mellan rektor och 
specialpedagog/speciallärare bör finnas i en skolmiljö för att på bästa sätt kunna avgöra när 
och i vilken omfattning inkludering bör tillämpas. Man löper annars en stor risk att inkludera 
för inkluderandets skull vilket kan få negativa konsekvenser för både elever och pedagoger. 
Ska elever själva få vara med och besluta kring sin egen inkludering/exkludering och vad ska 
ligga till grund för beslutet? Hur tungt ska till exempel en diagnos väga? Vissa elever befinner 
sig ju faktiskt i en form av gråzon där behov av särskilt stöd finns, men diagnos saknas. Var 
placerar man de eleverna? 
Skollagen påpekar att särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle 
ha deltagit i eller som komplement till denna (3 kap. 7 §). I samma kapitel redogörs också för 
att särskilt stöd kan ges i en särskild undervisningsgrupp om särskilda skäl finns (3 kap. 11 §). 
I Salamancadeklarationen står att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har 
svårigheter att nå målen. Undervisningen ska därför anpassas efter den individuella elevens 
behov. Utbildningen ska vara likvärdig för alla och kan därför inte utformas lika för alla 
(Svenska Unescorådet, 2006). 
 
Nilholm (2006) har två synvinklar och menar att kategorisering är nödvändigt för att 
resurserna ska gå till de barn som behöver stöd.  Han säger vidare att om elever med särskilda 
behov får speciella åtgärder under skoltiden kan eleverna förberedas för att bli mer delaktiga 
som vuxna och samhället som väntar dem. Han tycker också att speciallärare och 
specialpedagoger har specifika kompetenser för att undervisa barn med olika typer av 
problem och ställer adekvata krav på barnen. Det handlar inte om ”urvattning” utan om en 
anpassning till elevgruppen och barn kommer tillbaka till sin reguljära miljö när de är mogna 
för det. 
Den andra synvinkeln han har är det segregering kräver kategorisering av barn vilket är dåligt 
och kränker barns rätt till delaktighet.  Enligt Nilholm (2006) skiljer sig inte elever ”i behov 
av särskilt stöd” på något avgörande sätt från andra elever. Han säger också att det ställs lägre 
krav på barn i segregerade än i inkluderade grupper. Risken finns att kursplaner och liknande 
tenderar att ”urvattnas” inom ramen för segregerande lösningar och miljöerna är ineffektiva. 
Få barn som hamnar i segregerande lösningar kommer tillbaka till den ordinarie skolan 
(Nilholm 2006). 
 
Det handlar om vilket angreppssätt som kan hänföras till ett perspektiv. 
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Den grundläggande idén för det kompensatoriska perspektivet är diagnostisering och att helt 
enkelt kompensera elevens problem med olika åtgärder eller metoder. För att göra detta måste 
man identifiera olika typer av problemgrupper. Det grundläggande i det kompensatoriska 
perspektivet är alltså att se till att individer kompenseras för sina problem. 
 
Vi anser att oavsett vad Salamancadeklarationen, skollagen och läroplanen säger kring 
inkludering, måste man ändå använda sin professionella kunskap som rektor, specialpedagog 
eller lärare kring skolverksamheten och fatta de beslut som är bäst för den enskilde eleven. 
Vårt uppdrag inom skolan är att sätta eleven i första rummet, och det måste vi göra, oavsett 
om styrdokument ibland säger annat. 
 
Kategori 2 - Lära av varandra 
Åsikterna kring inkludering går isär och det finns enligt informanterna både för- och 
nackdelar kring fenomenet. Inkludering är väldigt komplext och svårt att få att fungera i alla 
sammanhang eftersom varje skolsituation och varje elev och elevgrupp är olika. De sociala 
färdigheterna gynnas av en fungerande inkludering, men samtidigt finns en överhängande risk 
att de missgynnas om inkluderingen inte faller väl ut. Eleverna kan lära av varandra, men de 
inkluderade eleverna kan känna sig dumma och mindre värda i vissa fall. Elever kan störa 
varandra i klassrummet men även hjälpa varandra.  
 
Nilholm (2006) skriver att kraven på elever i segregerade grupper generellt är lägre än på 
inkluderade elever. Något som kan vara intressant att ha i åtanke. När lärare arbetar med 
elever med koncentrationssvårigheter är det enligt Kadesjö (2008) viktigt att möta eleverna 
från deras egen föreställningsvärld. Lärarens uppgift är att utgå ifrån deras erfarenheter och 
intressen. Uppgiften är att ge inlärningsstoftet eller handlingarna en mening. Pedagogen måste 
bygga in händelseförloppet i ett sammanhang för att ge dem ett socialt sammanhang som är 
meningsfullt för eleven. Det eleverna läser eller arbetar med relateras inte till tidigare 
erfarenheter och bearbetas inte aktivt. Barn med koncentrationssvårigheter behöver hjälp med 
att öka sin problemlösningsförmåga för att bli bättre på att lära.  
 
Den andra synvinkeln är enligt Nilholm (2006) att inkluderade barn har ofta en dålig social 
situation, i speciellt anpassade miljöer får de mer uppmärksamhet, kamrater och känner en 
större trygghet. Man har inte tydligt visat att inkluderande lösningar är bättre. Det krävs 
förstås väl genomförda utredningar och liknande så att var och en hamnar på rätt plats. Även 
om barn inkluderas under förskole och tidiga skolår så håller inte denna lösning i längden, då 
både studiekraven och de sociala kraven ökar med åren (Nilholm, 2006). 
 
Kategori 3 - Delaktighet i klassen 
Vårt resultat överensstämmer i hög grad med den tidigare forskning som finns kring 
inkludering. Samtliga informanter beskriver inkludering som ett begrepp som bör användas 
för att beskriva vad som händer i hela gruppen och med inblandade elever.  Inkluderande 
undervisning innebär att skapa möjligheter för lärande och utveckling för hela gruppen och 
göra förändringar som främst ger de med störst behov möjlighet att utvecklas. Nilholm (2006) 
nämner också att inkluderade barn ofta har en dålig social situation, i speciellt anpassade 
miljöer får de mer uppmärksamhet, kamrater och känner större trygghet. Man har inte tydligt 
visat att inkluderade lösningar är bättre. Det krävs förstås väl genomförda utredningar och 
liknande så att var och en hamnar på rätt plats. De allra flesta vi intervjuat försöker få 
samtliga elever att delta i sina lektioner oavsett diagnoser eller annat. Sedan finns det alltid 
elever som vill arbeta enskilt i mindre grupp och måste de få göra det efter genomgång 
eftersom att det visat sig att de arbetar mycket bättre och kan koncentrera sig mer då. 
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Både forskningen och informanternas åsikter går alltså isär. Som i så många andra situationer 
i skolvärlden finns inget facit. Fingertoppskänsla för vad som är vettigt och när måste försöka 
tillämpas med stor genomtänksamhet, så även vad gäller inkludering. 
Enligt Dahlgren (2007) har elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar svårt att 
anpassa sig till en grupp. Det är gruppen som måste anpassa sig efter eleven för att få det att 
fungera. Eleverna har oftast samarbetsproblem och det kan leda till konflikter i klassen. Detta 
gör att eleven med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta påverkar individen att 
fungera socialt och med sina övriga klasskamrater. 
 
Kategori 4 - Tidspress för lärarna/Störningsmoment 
En av lärarna berättar i resultatdelen att hon är relativt ny på arbetsplatsen och saknar därför 
en välutvecklad mall om hur man ska arbeta med elever med behov av särskilt stöd. Läraren 
beskriver det som tråkigt eftersom denne känner vilja att hjälpa alla till största möjliga grad. 
Det poängteras även att man helt enkelt får acceptera att man inte kan lära sig allt på en gång 
men att detta även är något som bör tas upp mer i utbildningen på universiteten. De flesta 
lärarna ansåg även att tiden var ett stort problem när de arbetar med elever med svårigheter. 
De anser att de inte hinner med alla och det är svårt att individanpassa undervisningen. Som 
Dahlgren (2007) skriver att när lärare arbetar med elever med inom autism spektra är det 
viktigt att anpassa verksamheten efter deras beteenden. För personal som arbetar med elever 
inom autismspektra är det viktigt att utgå från diagnoskriterierna för att kunna förstå elevens 
beteende. Som ensam lärare och utan hjälp och handledning är det svårt att genomföra. 
 
Kategori 5 - Struktur, genomgångar, tydlighet 
Struktur och tydlighet är viktigt för att göra matematik begriplig för elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla mår bra av en tydlig struktur, oavsett 
kunskapsnivå så därför är det bra att alltid ha det i bakhuvudet när man planerar, oberoende av 
vilket typ av moment det gäller. 
Matematiken är ett svårt ämne för många, så det en lärare försöker med alla elever är att lista 
ut hur de lär sig och på så sätt försöker bemöta de halvvägs. Om en elev har fastnat på ett tal 
eller inte förstår en genomgång eller varför man gör på ett visst sätt, så kan man försöka hitta 
andra förklaringar till varför det blir så. Det är svårt att hitta rätt nivå både vad det gäller den 
praktiska, muntliga och den teoretiska matten så det är något som man måste arbeta mycket 
med. Det bör vara lagom kittlande så eleven klarar det och sedan följa upp det med feedback 
på prestationen. Under nästkommande pass kan man påminna hur det var senast och sedan 
fortsätta därifrån. 
Matematiken blir begriplig när den är rolig, och vice versa. Tydlighet och struktur är viktigt 
för elever med Aspergers syndrom, men motivation är nästan viktigast. Ett bra sätt att öka den 
är att varva undervisningen med laborativ matematik, spel, problemlösningar med mera. 
Vad gäller planering så väljer många att föra en dialog med eleverna kring vad de tycker är 
intressant och användbart för dem. I grund och botten följer de boken, men utgår ifrån 
elevernas nivå, börjar med att läsa igenom och själv sätta sig in i det avsnitt som de ska jobba 
med. Efter det kolla i gamla böcker för att se hur de förklarar ett visst område. Detta för att få 
flera infallsvinklar i hur man kan presentera ett visst avsnitt. Sedan kan man räkna igenom 
alla uppgifter för att sedan välja ut vissa uppgifter som man tycker att eleverna ska jobba med. 
De uppgifter som väljs ut är alla kopplade till en viss grundförståelse för avsnittet och sedan 
väljer man ut några lite svårare uppgifter som de elever som är klara med grunduppgifterna 
kan fortsätta att jobba med. 
Malmer (2002) beskriver att elever får mer och mer svårigheter med matematiken på grund av 
att undervisningen oftast håller en alldeles för hög abstraktionsnivå. Detta kan vara varför 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta får problem att hänga med i skolan. 
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Dessa elever behöver struktur, tydlig början, tydligt slut, tydliggörande av uppgifter, 
arbetsscheman, individuella scheman, visualisering för att kunna hänga med. Som Malmer 
säger: Att matematikundervisningen har blivit för abstrakt gör att elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får svårt att hänga med, detta gäller nog också 
”normala” elever. Konsekvensen kan bli att en negativ självbild skapas hos eleven och att den 
kvarstår och påverkar elevens möjligheter att utvecklas i sitt matematiklärande. Ett sätt att 
kringgå detta är som vi ser det är att ha ett väl fungerande samarbete mellan 
klasslärare/ämneslärare och specialpedagog/speciallärare. 
 
Kategori 6 - Anpassat material, individanpassad undervisning 
En av orsakerna att det inte fungerar socialt för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar är bristande förmåga av theory of mind och central koherens. Det gör 
det svårt att förstå konsekvenser av att tolka och följa sociala regler. I vissa fall kan de visa sig 
att de har svårigheter med verkan på kommunikationen. Framförallt kan det ge uttryck att 
förstå när och varför man bör kommunicera. Detta medför att de kan verka ointresserade av 
andra människor. Mänskligt beteende (skratt, småprat, väderprat, uteseendeprat etc.) blir 
obegripligt. Kommunikation utanför den egna intressesfären är ointressant och obegriplig. Att 
få ihop delar till en helhet, talat tal blir bara ”ord” och inte sammansatta meningar. Detta 
medför att personer som saknar theory of mind har ett stort behov av kognitivt stöd, 
information skriftligt, bilder, seriesamtal, visuella hjälpmedel för att få helheten 
Det är även lätt som lärare att bli lurad av dessa elever. Detta på grund av, och som Dahlgren 
(2007) påpekar, att individen ofta utvecklar ett avancerat språk och detta gör att läraren ofta 
tror att eleven ofta besitter större kunskaper och kompetenser än den gör. Varför kan en lärare 
bli lurad? En elev med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har brister med exekutiva 
funktioner. Med detta menar vi att eleverna har svårt när mönstret och rutiner bryts. Ett 
exempel på det är om en elev ska åka buss till skolan och eleven åker från punkt a till b och 
sedan händer det att bussen går sönder på väg till punkt b. Hur tar sig eleven därifrån? Hur 
löser eleven med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar denna situation? 
Individen behöver de exekutiva funktionerna när det sker en förändring eller när det uppstår 
en ny situation när ens rutiner och inövade beteenden inte längre räcker till och behöver 
anpassa sina lösningsstrategier. Exekutiva funktionerna behövs för att kunna förstå omvärlden 
och samhället. Dahlgren (2007) uttrycker att dessa inte är viktiga i situationer eller aktiviteter 
som är rutiner, intränade eller automatiserade. För att kunna förstå en händelse måste 
personen först förstå att en händelse består av flera separata händelser som påverkar varandra. 
Ett ytterligare svar vi fick av de intervjuade lärarna som beskriver ämnet matematik på 
följande sätt: 
Matematik är ett ämne där det blir ytterst tydligt att du inte förstår. Till skillnad från till 
exempel historia eller geografi beror ett misslyckat prov inte nödvändigtvis på att eleven inte 
pluggat tillräckligt utan kan lika väl betyda att eleven inte har förmågan att skapa sig en 
förståelse inom det berörda området.  
Centrala koherensen innebär att personen fokuserar på detaljer och har svårt att förstå det 
övergripande sammanhanget. Personer inom autismspektrat anses ofta ha en svag central 
koherens. En svag central koherens kan det innebära att vardagen ofta upplevs som bestående 
av detaljerade händelser utan tydligt sammanhang. Detta gör att individen har svårt få ihop 
delar till en helhet. Eftersom dessa elever har svårt med sammanhang så gör det att vissa delar 
i matematiken kan bli svårt att få ihop till en helhet och detta leder till att de inte uppnår 
kunskapskraven i skolan. 
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7.2 På vilka sätt kan specialpedagog framgångsrikt handleda 
matematiklärare i arbetet med inkluderade elever som har någon 
form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

Nedan kommer utfallsrummet för forskningsfrågan ”På vilka sätt kan specialpedagog 
framgångsrikt handleda matematiklärare i arbetet med inkluderade elever som har någon form 
av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?” att diskuteras utifrån samma kategorier som i 
resultatdelen. 
 
Kategori 1 – Tillgänglighet 
Tydligt är att en specialpedagogs roll varierar mycket från skola till skola. Detta kan bero på 
många olika faktorer men utifrån vår erfarenhet bedömer vi ekonomiska aspekter som en av 
den viktigaste. Vissa skolor prioriterar helt enkelt inte att anställa en specialpedagog på heltid. 
Oavsett anställningsgrad är tillgänglighet är något man som specialpedagog bör prioritera 
högt om man utvärderar och analyserar lärarnas intervjusvar. Fler än hälften (6 av 11) 
uttrycker att det är väldigt skönt att ha en specialpedagog som stöd även om de inte alltid är i 
behov av det. Det varierar också från skola till skola hur utbrett samarbetet är. Hälften svarar 
att det finns för lite samarbete mellan speciallärare/specialpedagog och undervisande lärare. 
Där anser vi att man som specialpedagog måste ta ansvar och finnas tillgänglig, även för de 
lärare som inte anser sig behöva det. Att vara tillgänglig skapar trygghet både hos kollegor 
och elever och bygger på så sätt upp förtroende och relation gentemot dessa vilket i 
förlängningen genererar bättre handledningssamtal. 
 
Kategori 2 – Ordnade former 
Handledning bör ske under ”ordnade” former tycker informanterna, något som även vi håller 
med om och tycker låter sunt. Vi håller även med om att feedback inte ska ges i klassrummet 
utan enskilt efteråt. En dålig handledningssituation sker under stressade förutsättningar, 
medan en bra handledningssituation sker direkt efter en lektion där man har händelserna färskt 
i minnet och kan diskutera och analysera tillsammans; Detta då i en avskild miljö. 
 
En bra relation mellan lärare och specialpedagog är viktig för att kunna kommunicera och 
göra utbildningen så bra som möjligt för alla elever menar informanterna. Det ska inte bara 
vara så att man kommenterar vad som gick dåligt och sedan gå vidare. Därför är det anser vi 
av stor väsentlighet att man som specialpedagog planerar och förbereder handledning med 
lärare. Bestäm ett par dagar i förväg en tid där man i lugn och ro sätter sig ner och där man 
som specialpedagog förberett vad man ska diskutera. 
Hägg och Kuoppa (2007) skriver att handledaren kan undersöka vilket stöd och vilka resurser 
klienten kan mobilisera genom att ställa inventeringsfrågor. Exempelvis: 
 

 Vad tror du att du kan klara av på egen hand? 
 Vad tycker du är en rimlig tidsplan? 
 Vad behöver du hjälp med? 
 Vilket stöd tycker du att du behöver? 
 
 

Kategori 3 – Konkreta tips 
Att få tips om hur man bemöter en elev med vissa svårigheter kan vara en bra handledning, 
men även där är det svårt många gånger att komma med en generell lösning. Man får 
diskutera enskilda elever och tillvägagångssätt för dessa. En annan kan vara att 
specialpedagogen och lärare efter en lektion sätter sig och pratar om vad som gick bra och vad 
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som gick mindre bra och då kommer med förslag till hur man kan förändra undervisningen för 
att den ska bli bättre och kanske passa fler elever. Detta istället för att bara säga vad som gick 
dåligt och sedan gå vidare. 
Vi tycker att man bör ge exempel på tillvägagångssätt som fungerat eller inte fungerat vid 
tidigare liknande situationer men att komma ihåg att poängtera att facit saknas. Varje situation 
är unik och därför måste man ofta prova sig fram för att se vilken metod och vilka arbetssätt 
som passar just denna. 
Informanterna efterfrågar tips på hur man på bästa sätt bemöter elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och där är kunskap och information väldigt viktigt. Att informera 
samtliga lärare om elevernas olika svårigheter och ge de tips på hur man kan arbeta med dem 
ger dem bra förutsättningar att lyckas. Precis som med tillgängligheten anser vi att kunskap i 
form av konkreta tips stärker lärarnas förtroende för specialpedagogen och förbättrar även 
relationen dessa emellan samt lärarnas eget självförtroende. 
Hägg och Kuoppa (2007) menar att ett tips för handledaren kan vara att verbalisera, det vill 
säga att sätta ord på en känsla som klienten förmedlat utan att själv uttrycka den, eller att 
handledaren i påståendeform uttrycker det hon uppfattat och presenterar det för klienten som 
något att reflektera över. 
 
Kategori 4 – Flexibel 
Att vara flexibel kan skifta i betydelse. Fyra informanter värderar flexibilitet väldigt högt. Det 
innebär att man måste anpassa undervisningen och ta hänsyn till den individuelle elevens 
förutsättningar. Som specialpedagog bör man då handleda lärarna kring detta, samt anamma 
det själv, till exempel genom att hitta speciallösningar som gagnar eleven. Hägg och Kuoppa 
(2007) menar att väsentliga färdigheter i början av ett handledarsamtal är förmågan att lyssna, 
omformulera, sammanfatta, respektera och härbärgera den andres situation (ta emot det 
klienten säger utan att ifrågasätta eller presentera egna tolkningar och sedan komma ihåg vad 
som berättats för att kunna använda det i nästa fas av samtalet). Det är även av stor vikt att 
ställa frågor och vara tydlig och specifik. Att lyssna innebär att man kan lyssna på olika sätt 
och på olika nivåer, både till det konkreta innehållet och till på det sätt på vilket berättelsen 
förmedlas. Även att vara närvarande och ge den andre den plats den behöver, höra vad den 
andre säger samt försöka förstå det den andre säger och kunna sätta in det i rätt sammanhang. 
Sedan får det bra effekt om man lyckas få den man lyssnar till att uppfatta att man hört och 
försökt förstå. De allra flesta vill bli handledda med tips och förslag på förändringar i sin 
undervisningsteknik, dokumentation och feedback utan att förändra den typ av undervisande 
lärare de själva är. Då handlar det mycket om att lyssna på pedagogen. Många gånger behöver 
han/hon ”bara” bli sedd. 
Två informanter berättar att de löser specialpedagogens arbetsuppgifter på egen hand eftersom 
professionen saknas på arbetsplatsen. Detta är ju såklart inte optimalt men många gånger 
handlar det om att försöka vara flexibel och dessa lärare gör så gott de kan för att förbättra 
situationen. 
 
Kategori 5 - Lösningsinriktat 
Lärarna behöver veta elevens styrkor och svagheter och någon tycker sig inte behöva 
handledning, utan snarare mycket information om eleven, om hans/hennes 
kunskapsutveckling, eventuella dyslexi, diagnoser et cetera. Därför är en bra åtgärd att tidigt 
vid terminsuppstart screena samtliga nya elever för att undersöka vilken typ av problematik 
som finns och sedan delge de berörda lärarna. 
Pedagogiska kartläggningar med tillhörande lösningsförslag är något som en informant 
efterlyser och det tycker vi låter som en sund tanke. Något att tänka på som specialpedagog att 
man sammanställer detta för varje enskild elev och delger berörda lärare. 
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Det är viktigt att både som lärare och specialpedagog ha i åtanke att en lösning inte behöver 
vara kortsiktig utan att långsiktigt tänkande nästan är viktigare. En informant berättade att det 
inte fanns någon utarbetad mall för arbetet med dessa elever. En bra idé vore att som 
specialpedagog utforma en tydlig mall för lärarna med information och förslag på åtgärder till 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även här är det viktigt att understryka 
att det inte bör användas som facit, utan som ett rättesnöre. 
De allra flesta informanterna (9 av 11) berättar att de försöker anpassa sitt material och sin 
undervisning på bästa bäst för de olika typer av elever de undervisar. Det är mycket positivt, 
men de behöver samtidigt hjälp och stöttning kring detta. 
 
Kategori 6 - Struktur, tydlighet 
I denna studie undersöktes utförligt med hjälp av tidigare forskning hur ett bra 
handledarsamtal bör gå till och vilka faktorer och tips som är väsentliga för ett sådant. Lärarna 
lägger stor vikt på att handledaren ska vara bra på att lyssna in och inte lägga på dem fler 
uppgifter. Handledaren skall gärna ha en annan kompetens än den de själva har. Det berikar 
samtalet och utökar förståelsen både för dem och för arbetet. Hägg och Kuoppa (2007) menar 
att väsentliga färdigheter i början av ett handledarsamtal är förmågan att lyssna, omformulera, 
sammanfatta, respektera och härbärgera den andres situation (ta emot det klienten säger utan 
att ifrågasätta eller presentera egna tolkningar och sedan komma ihåg vad som berättats för att 
kunna använda det i nästa fas av samtalet). Det är även av stor vikt att ställa frågor och vara 
tydlig och specifik, både som lärare och specialpedagog. Att lyssna innebär att man kan 
lyssna på olika sätt och på olika nivåer, både till det konkreta innehållet och till på det sätt på 
vilket berättelsen förmedlas. Även att vara närvarande och ge den andre den plats den 
behöver, höra vad den andre säger samt försöka förstå det den andre säger och kunna sätta in 
det i rätt sammanhang. Sedan får det bra effekt om man lyckas få den man lyssnar till att 
uppfatta att man hört och försökt förstå. De allra flesta vill bli handledda med tips och förslag 
på förändringar i sin undervisningsteknik, dokumentation och feedback utan att förändra den 
typ av undervisande lärare de själva är. Då handlar det mycket om att lyssna på pedagogen. 
Många gånger behöver han/hon ”bara” bli sedd. 
 
Lärarna behöver veta elevens styrkor och svagheter och någon tycker sig inte behöva 
handledning, utan snarare mycket information om eleven, om hans/hennes 
kunskapsutveckling, eventuella dyslexi, diagnoser et cetera. Därför är en bra åtgärd att tidigt 
vid terminsuppstart screena samtliga nya elever för att undersöka vilken typ av problematik 
som finns och sedan delge de berörda lärarna. 
En viktig framgångsfaktor för lärarna som arbetar med elever med behov av särskilt stöd är 
kunskap. De som undervisar elever i behov av särskilt stöd måste ha kunskaper om elevens 
svårigheter och kunna variera sina arbetssätt och metoder. För att förstå ett beteende som elev 
har måste personalen som arbetar med dessa elever alltid utgå från diagnosen. Detta för att 
alla elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är olika, ingen är den andra lik och 
att läraren behöver anpassa sig efter eleven. 
 
 
Kategori 7 - Delaktighet 
En bra relation mellan lärare och specialpedagog är viktig för att kunna kommunicera och 
göra utbildningen så bra som möjligt för alla elever. Därför anser vi som blivande 
specialpedagoger att det är av stor vikt av att bygga upp en bra relation med lärarna i ett tidigt 
skede. En informant berättar specifikt att hon vill att specialpedagogen skriver en pedagogisk 
kartläggning och föreslår olika åtgärder. Om det är ett behov som finns bör vi 
specialpedagoger absolut lyssna på det och förse läraren med detta. 
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Arbetet för en specialpedagog ska gå ut på att handledaren ska hjälpa klienten att komma fram 
till hur denne vill hantera den aktuella situationen och hur han/hon vill formulera det mål 
han/hon ställer upp för sig själv, ett mål som är rimligt och realistiskt. Detta är en form av 
delaktighet och tillsammans inventerar samtalsledaren och klienten möjligheter, undersöker 
konsekvenser och synliggör och granskar hinder och begränsningar. Hägg och Kuoppa (2007) 
menar att syftet med ett handledningssamtal kan vara att hjälpa klienten att tänka i nya banor, 
se sina möjligheter och upptäcka sådant han inte varit medveten om tidigare. 
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8. Slutdiskussion 
Inkludering, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och matematik var de tre områden som 
vi ville fokusera på i denna studie. Eftersom vår framtida profession går ut på att handleda 
pedagoger så föll sig även området handledning naturligt. Dessa totalt fyra områden har vi 
tittat på ur tre olika perspektiv; det sociokulturella, det kritiska och det kompensatoriska 
perspektivet, där det sociokulturella perspektivet under studien har fungerat som ett 
helikopterperspektiv. Under denna resa som studien tagit oss på har vår syn på och vår 
inställning kring hur man som specialpedagog kan handleda lärare på ett framgångsrikt sätt 
förstärkts. Kring dessa tre områden finns ett stort behov av guidning. Diagnoser blir vanligare 
och vanligare i skolan och matematik är ett av de ämnen som svenska elever ofta finner 
betungande. Skolverket skriver att det har visat sig att elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar har betydligt svårare att nå målen än genomsnittseleven. Knappt 
hälften av eleverna med ADHD och Aspergers syndrom beräknades nå målen i svenska, 
matematik och engelska i grundskolans år 9 (Skolverket, 2001). 
Vår åsikt är att studien visat på liknande resultat som tidigare forskning i den mån att det inte 
finns något klockrent facit för till exempel inkludering. Det pratas gott om fenomenet men i 
praktiken är det inte alltid gångbart, något som även vår studie visar på. 
Desto mer kunskap du besitter inom ett område, ju enklare blir det att ta ut svängarna och 
improvisera kring dina arbetsmetoder. Det är viktigt att ges tid för handledningssituationer. Vi 
har en tanke som under arbetet med studien växt fram som innebär att vi sitter i 
handledningssamtal med pedagoger i mindre grupper och lyfter olika pedagogiska dilemman 
som de kan tänkas ha. Vår roll tänker vi ska bli att handleda och ge konkreta tips på arbetssätt 
och upplägg för olika övningar och metoder. Konkreta tips var något som vi själva saknade 
under vår lärarutbildning. Vi lägger märke till idag att detta även är något som dagens lärare 
saknar och efterfrågar. Generella tips är väldigt svårt att ge och anamma men att vägleda 
pedagogerna så att de själva får pröva sig fram vad som fungerar för dem och med deras olika 
elever är ett givande koncept. Som handledare är det av stor vikt att känna till skolans olika 
klasser för att kunna ge feedback med substans, detta medför att det skapas en bra relation 
mellan handledare och skolans pedagoger. Har handledaren en god relation med övrig 
personal gör detta i förlängningen att de lättare kan ta till sig handledning från 
specialpedagogen och underlätta i vårt arbete. Många lärare efterfrågar diskussioner med 
varandra och med specialpedagog för att kunna utveckla sitt arbetssätt och lärande och för att 
kunna börja arbeta mer långsiktigt. Det är viktigt att rektorer involverar lärare och 
specialpedagoger i dialog, samarbete och reflektion i det dagliga arbetet. (Skolverket, 2011b). 
Även gällande handledning följer studien samma mönster och resultat som tidigare 
undersökningar gjort. Det sociokulturella perspektivet är här viktigt, det vill säga att man 
samtalar mycket med kollegor för att utveckla sina kunskaper, sitt lärande och sina 
erfarenheter inom området. Vi instämmer med Säljö (2000) hur ett lärande ska ske mellan 
olika parter. Han menar att ett lärande sker i ett socialt sammanhang och en av de viktigaste 
utgångspunkterna i ett lärande är att handledaren intresserar sig i hur individer och grupper 
tänker och tolkar sinnesuttryck. 
 
Efter att ha analyserat resultatet av våra intervjuer drar vi slutsatsen att många pedagoger 
arbetar kompensatoriskt. Detta tror vi beror på att det är det effektivaste sättet att nå bäst 
resultat med den här typen av elever. Detta leder i många fall att det blir en kortsiktig lösning 
som absolut inte behöver vara dålig, men ibland behöver man tänka mer kritiskt och mer 
långsiktigt också. Detta för att pedagogerna ska få en bra arbetsmiljö och framförallt att 
eleverna ska få ett en bättre lärandemiljö som de känner sig delaktiga i och utvecklas som 
individer. Där anser vi att vi som specialpedagoger kan göra ett bra jobb att utveckla skol- och 
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lärandemiljön. När vi analyserat resultaten ur ett sociokulturellt helikopterperspektiv har vi 
sett att många lärare i undersökningen påpekat bristen på tid i sitt yrke. Det torde ligga till 
grund för att många arbetar kompensatoriskt för att försöka släcka akuta bränder. I en idealisk 
skolmiljö borde man kanske sträva mot ett dilemmaperspektiv där man både arbetar kort- 
respektive långsiktigt beroende på vilket/vilka problem man stöter på. Detta är svårt men 
Dahlgren (2007) och Gerland (2010) trycker på att det är viktigt för att lyckas i det långa 
loppet. 
För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan elevens svårigheter variera 
extremt mycket från individ till individ. Dahlgren (2007) menar att är det därför är viktigt att 
anpassa verksamheten efter elevers beteenden. För personal som arbetar med elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är det viktigt att utgå från diagnoskriterierna och att 
lära känna eleven för att kunna förstå individens beteende.  Även Gerland (2010) skriver att 
när pedagoger arbetar med barn med svårigheter är en grundläggande faktor att kunna anpassa 
sig efter eleven. Hon menar även att de flesta hjälpmedel som finns i skolan är de som läraren 
själv fått uppfinna för att hjälpa eleven. Hjälpmedel måste hela tiden utvecklas för att 
anpassas efter individen och ska i så stor omfattning som möjligt kompensera svårigheterna, 
öka självständigheten och skapa en meningsfull tillvaro. Både Dahlgren (2007) och Gerland 
(2010) menar att det är även viktigt att pedagogerna anpassar omgivningen och sin sociala stil 
och sin kommunikation så att den blir begriplig för personen med funktionsnedsättningar och 
att detta såklart är mycket tidskrävande för pedagogerna. 
 
Vi kunde fortsättningsvis inte skönja några svarsmönster mellan skolor, kommuner, kön, 
etnicitet eller ålder. 
 
Arbetet med denna studie känner vi har gett oss enormt mycket på fötterna för att kunna göra 
ett bra jobb som specialpedagoger och hjälpa och stötta pedagoger, och slutligen och kanske 
viktigast av allt: att fostra och forma våra barn och ungdomar så att de får de möjligheter de 
alla har rätt till att fungera ute i samhället. 

8.1 Metoddiskussion 

Efter att ha diskuterat de svårigheter som av oss ofta stöts på i skolan kom det fram att 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och matematik var det vi vill inrikta oss mot.  
Syftet som arbetades fram blev således dels att undersöka hur matematiklärare arbetar med 
inkluderade elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt hur pedagoger önskar 
bli handledda av specialpedagoger i ämnet matematik. Vi ville som framtida specialpedagoger 
bli mer bekväma i hur pedagoger vill bli handledda för att ge dem bästa möjliga stöttning. De 
hörnstenar som utkristalliserades blev specialpedagogik, inkludering, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, matematik och handledning och efter rådgivning med handledare kom 
till slut forskningsfrågorna att bli: 
 

 Hur arbetar matematiklärare med inkluderade elever som har någon form av 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

 På vilka sätt kan specialpedagog framgångsrikt handleda matematiklärare i arbetet 
med inkluderade elever som har någon form av neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning? 

Vi började vår empiriinsamling med dokumentstudier kring inkludering, 
matematiksvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt handledning. Vi visste 
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sedan tidigare erfarenheter att det fanns mycket skrivet kring dessa områden. Svårigheterna 
blev istället att sålla ut det väsentliga och att många forskare och författare skrivit om mer 
eller mindre samma sak. Vi är nöjda med utfallet av litteraturinläsningen och det faktum att vi 
kunde bolla mycket litteratur mellan varandra gav oss ett ännu stadigare fundament att stå på 
inför intervjuerna och frågeställningarna. 
 
Att använda intervju som redskap för vår studie har varit relevant för att få svar på vårt syfte. 
Vi upplever att de öppna intervjuer som vi genomfört har gett oss ett bra underlag för att få reda 
på hur lärarna resonerar kring sitt arbete i skolan. Vi valde att välja informanter utifrån tidigare 
kontakter och information kring informanternas kön, ålder et cetera utelämnades eftersom det 
är irrelevant för studiens forskningsfrågor. Intervjuerna var samtliga halvstrukturerade, men 
informanternas utsagor upplevdes som mycket trovärdiga. De verkade alla måna om att delge 
sina erfarenheter. Det ser vi som en fördel med att välja informanter vi sedan tidigare hade en 
relation med. Tilliten mellan oss och de intervjuade lärarna upplevdes som mycket god vilket 
även leder till ökad tillförlitlighet i studien.  
 
Vi fick svar på alla intervjufrågor och vi fick ungefär de svar vi hade förväntat oss. Därför 
känner vi oss tillfreds med våra intervjufrågor i stort. Informanterna upplevde emellertid att 
fråga 5 och fråga 8 var snarlika varandra och därför fanns ibland svaret ”Se fråga 5” på fråga 8 
(se Bilaga 1). Fråga 4 hade kunnat omformuleras då den skapade vissa förvirringar bland de 
intervjuade.  
 
Kanske hade kompletterande intervjuer av specialpedagoger gett ytterligare bredd och djup, 
men tiden för en större uppsatsfördjupning fanns inte. Ett annat sätt hade varit att komplettera 
med observationer av handledning i praktiken, men risken hade varit att närvaron av en 
observatör hade påverkat deras handledningsprocess. 
Studien har gett en inblick i hur verksamma pedagoger ser på handledning utifrån den egna 
erfarenheten och de upplevelser de haft. Genom att göra djupintervjuer gavs en möjlighet att 
ta del av hur de såg på faktorer kring bland annat handledning. Vid intervjuerna var det en 
klar fördel att ha egen erfarenhet av skolans verksamhet i olika former och organisation, även 
om det också kan ha gett upphov till vissa förutfattade meningar trots att målsättningen varit 
att försöka vara objektiv och att försöka se uppsatsarbetet ”utifrån”. 
 
Risken som finns med att inte spela in intervjuerna kan vara att man missar små detaljer i 
informanternas svar. Stödpunkterna utvecklades direkt efter avslutad intervju till löpande text 
och sedan fick informanterna kontrollera transkriberingarna så att vi uppfattat deras åsikter 
korrekt, vilket var fallet i samtliga intervjuer. Detta minskar risken för missförstånd eller 
övertolkningar. Vi var väl medvetna om vår förförståelse då vi diskuterat ämnena flitigt och 
breddat vår kunskap under litteraturläsningen och vi upplevde att detta var en fördel vid 
intervjuerna. 
Mycket av det som framkom i resultatet återfinns i tidigare forskning, vilket styrker studiens 
resultat och trovärdighet. 

8.2 Framtida forskning 

Om lärarna kan få större kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir det 
lättare för läraren att skapa en större förståelse för olika svårigheterna hos elever. Detta 
kommer att gynna alla elever och klassernas utveckling som de tillhör. Det är viktigt att lära 
känna varje individ och förstå att alla är olika även om de har samma diagnos. Desto mer 
förberedd du är som lärare och desto mer du lär känna eleven eller eleverna. Detta gör att du 
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som lärare kan möta deras behov och kan erbjuda dem mer stöttning för att lyckas i skolan 
och i samhället.  
Efter vi slutfört den här studien har det vuxit fram mer och mer att det skulle vara intressant 
att undersöka hur eleverna ser på de olika områden som vi berört. Ett elevperspektiv på 
inkludering och matematikundervisning till exempel. Vad tycker elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om att vara inkluderade/exkluderade? Och vad 
anser elever utan dessa nedsättningar om samma sak? 
Kan elever, oavsett om de har någon diagnos eller inte, sätta finger på hur de vill ha sin 
matematikundervisning för att på bästa sätt ta till sig kunskap? Och skiljer sig svaren från en 
inkluderad kontra en exkluderad elev? 
Andra frågor som också växt fram för oss och som vi har börjat fundera kring, det är elever 
som inte har en diagnos men ligger i gränslandet till en diagnos. Vissa elever befinner sig i en 
form av gråzon där behov av särskilt stöd behövs, men diagnos saknas och de får inte den 
hjälp som de behöver. Var placerar man de eleverna? Hur arbetar pedagogerna med dem? Det 
vore intressant att läsa mer om dessa elever eller själva göra en studie kring dessa elever. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 
 

1. Vad är inkluderad undervisning för dig? 
2. Vad finns det för möjligheter med inkludering? 
3. Vad finns det för eventuella hinder med inkludering? 
4. Hur upplever du att ämnet matematik och de mål som finns tar hänsyn till eller strävar 

efter inkludering? 
5. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innefattar i vår undersökning ADHD, ADD, 

Aspergers syndrom, autism, dyslexi och dyskalkyli. Hur arbetar du med dessa elever i 
behov av särskilt stöd? 

6. Hur ser samarbetet ut med speciallärare/specialpedagog kring dessa elever? 
7. Hur vill du bli handledd av specialpedagog? 
8. Hur jobbar du för att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bli 

inkluderade? 
9. Hur gör du för att försöka göra matematik begriplig för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? 
10. Kan du ge exempel på vad du gör eller beskriva hur du tänker när du planerar och 

genomför något speciellt avsnitt? 
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Bilaga 2 
 
Autism 
 
Diagnoskriterierna för autism enligt DSM-IV-TR  (Diagnostic and Statistical manual of 
Mental disorders) 
 
A. Sammanlagt minst sex kriterier ska vara uppfyllda från (1), (2), och (3), varav minst två 
från 1, och ett från vardera (2) och (3): 
 
(1) Kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, vilket tar sig minst två av följande 
uttryck: 
a) Påtaglig bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom 
ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som i led i den sociala interaktionen 
b) Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 
c) Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t.ex. visar inte, 
tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant av intresse)  
d) Brist på social eller emotionell ömsesidighet 
 
(2) Kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera, vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 
a) Försenad talutveckling eller talar inte alls (gör inga försök att kompensera för detta via 
andra kommunikationssätt, t.ex. gester eller pantomim) 
b) Hos personer med adekvat utvecklad talförmåga en påtaglig nedsatt förmåga att inleda eller 
upprätthålla samtal med andra. 
c) Stereotypt tal med många upprepningar eller idiosynkratiskt språk 
d) Brist på varierad, spontan låtsaslek eller socialt imitativt lekbeteende som är adekvat för 
utvecklingsnivån 
(3) Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter, vilket 
tar sig minst ett av följande uttryck: 
a) Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma 
i intensitet eller fokusering 
b) Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 
c) Stereotypa och upprepade motoriska manér (t.ex. vifta eller vrida händerna eller fingrarna, 
komplicerade rörelser med hela kroppen) 
d) Enträgen fascination inför delar av saker 
 
B. Försening eller abnorm funktion inom minst ett av följande områden med debut före tre års 
ålder: (1) social interaktion, (2) språk som syftar till social kommunikation eller (3) 
symboliska lekar eller fantasilekar. 
 
C. Störningen förklaras inte bättre med Retts syndrom eller disintegrativ störning hos barn. 
(Dahlgren, 2007) 
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Bilaga 3 
 
Aspergers Syndrom 
 
Definitionen på Aspergers Syndrom enligt DSM-IV-TR är två huvudsakliga syntomområden. 
Kvalitativ nedsatt förmåga att interagera med socialt och Begränsade, repetitiva och 
stereotypa mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. 
 
(A) Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket tar sig minst två av följande 
uttryck: 
a) Påtaglig bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom 
ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som i led i den sociala interaktionen 
b) Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 
c) Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t.ex. visar inte, 
tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant av intresse)  
d) Brist på social eller emotionell ömsesidighet 
 
(B) Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter, vilket 
tar sig minst ett av följande uttryck: 
a) Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är abnorma 
i intensitet eller fokusering 
b) Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 
c) Stereotypa och upprepade motoriska manér (t.ex. vifta eller vrida händerna eller fingrarna, 
komplicerade rörelser med hela kroppen) 
d) Enträgen fascination inför delar av saker 
 
(C) Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsnedsättning i arbete, 
socialt eller i andra viktiga avseenden. 
 
(D) Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t.ex. enstaka ord 
vid två års ålders, kommunikativa fraser vid tre års ålder). 
 
(E) Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av 
åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och 
nyfikenhet på omgivningen i barndomen. 
 
(F) Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 
schizofreni är inte uppfyllda (Dahlgren, 2007). 
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Bilaga 4 
 
ADHD 
 
Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet (AD/HD) 
(A) 
1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förlegat i minst sex månader till en 
grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 
Ouppmärksamhet 
a) Är ofta uppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 
aktiviteter 
b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 
c) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 
d) Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 
hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår 
instruktionerna) 
e) Har svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 
f) Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 
(t.ex. skolarbete eller läxor) 
g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, 
pennor, böcker eller verktyg) 
h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 
i) Är ofta glömsk i det dagliga livet 
 
2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex 
månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 
 
Hyperaktivitet 
a) Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 
b) Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta 
kvar på sin plats en längre stund 
c) Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen 
(hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 
d) Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 
e) Verkar ofta vara ”på språng” eller ”går på högvarv” 
f) Pratar ofta överdrivet mycket 
 
Impulsivitet  
g) Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 
h) Har ofta svårt att vänta på sin tur 
i) Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 
 
(B) Vissa funktionshindrade symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 
förelåg före sju års ålder. 
 
(C) Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 
områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet) 
 
(D) Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i 
arbete eller studie. 



 

 
 61 

 
(E) Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 
utvecklingen, schizofreni eller annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med någon 
annan psykisk störning (t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt syndrom 
eller personlighetsstörning) (Dahlgren, 2007). 


