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Syftet med denna studie var att dels undersöka synen på en skola för alla och dels att 
ta reda på olika uppfattningar om fungerande arbetssätt för elever med diagnoserna 
ADHD och Asperger syndrom. Forskningen har en kvalitativ ansats med intervju som 
metod för datainsamlingen. En slutsats som kan dras av denna studie är att det är av 
stor vikt att rektorer, lärare och specialpedagoger har kunskaper gällande vilket 
pedagogiskt förhållningssätt som lämpar sig för arbetet med elever som har de 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ADHD eller Asperger. En andra slutsats 
visade att det finns olika uppfattningar om vad som behövs för att skapa ett 
fungerande arbetssätt gentemot eleverna med Asperger syndrom och ADHD diagnos. 
En tredje slutsats var att det behövs mer tid till att kunna planera och strukturera 
lektionerna för att få till ett fungerande arbetssätt mot eleverna. 
_________________________________________________________ 
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1. Inledning  

Idén till denna studie kom efter ett möte med vår handledare, där det framkom att 
elever inom autismspektrat som inte har en utvecklingsstörning inte längre får gå i 
särskolan från och med läsåret 2011/2012. Dessa elever ska från och med detta läsår 
nu istället integreras i den vanliga skolan. Detta var något som var nytt för oss båda 
och något som fångade vårt intresse att forska vidare i. Vi kommer därför i denna 
studie att undersöka vilken syn som finns i de kommunala skolorna gällande 
pedagogik och arbetsätt gentemot elever med ADHD diagnos och Asperger syndrom. 
Samt att vi kommer undersöka vilken syn som finns gällande inkludering och en 
skola för alla, så att elever med ADHD diagnos samt Asperger syndrom ska ges 
möjlighet till att inkluderas i en skola för alla på bästa sätt. Anledningen till varför vi 
även valt att inkludera ADHD i vårt arbete är för att om en elev har ADHD så 
förekommer det oftast även en samsjuklighet med en annan diagnos som exempelvis 
Asperger som ingår i autismspektrat, Duvner (1997). 

”Från och med den 1 juli 2011 har elever med autism utan 
utvecklingsstörning eller hjärnskada inte rätt att gå i grundsärskolan eller 
börja gymnasiesärskolan. Det innebär att ett antal elever som i dag är 
inskrivna i särskolan kommer skrivas in i grund- eller gymnasieskolan inför 
nästa läsår 2011/12” (skolverket, 2011). 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser”. Skolverket (Lgr 11, 2011:7). 

Vi kommer i arbetet att skriva om vad Asperger som ingår i autismspektrumet är, 
men vi kommer även att fokusera på diagnoserna Asperger/ADHD som båda ingår i 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vilka olika svårigheter dessa barn kan 
ha när det gäller skolan. I arbetet kommer vi även att gå in på hur lärare på olika sätt 
kan hjälpa/stötta eleverna, så att de kan klara av skolgången och att den upplevs som 
positiv för eleverna samt att de får möjlighet att känna att de kan lyckas och göra 
framsteg. För i skolagen § 4,8 och 9 står det att hänsyn ska tas till elevers olika behov 
i utbildningen, och ges stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt som 
möjligt. Samt att det är rektorns skyldighet att skyndsamt utreda elever i behov av 
särskilt stöd, visar det sig att eleven behöver ett behov av särskilt stöd ska rektorn 
tillgodose detta samt att se till att skolan upprättar åtgärdsprogram (SFS 2010). 

Barnkonventionen (1989) betonar i artikel 23 punkt 1 att konventionsstaterna ska 
acceptera att ett barn som innehar psykiskt eller fysiskt handikapp kan förväntas 
erhålla ett anständigt samt fullständigt liv under omständigheter som säkrar 
självaktning, gynnar självförtroendet och som möjliggör barnets dynamiska 
deltagande i samhället.  

I diagnosmanual DSM-4 finns det en kategori med diagnoser kallade Genomgripande 
störningar i utvecklingen. Dessa fem diagnoser är: 1.autistiskt syndrom, 2. Aspergers 
syndrom, 3. Desintegrativ störning, 4. Genomgripande störning i utvecklingen UNS 
(utan närmare specifikation) och 5. Retts syndrom. I den nya diagnosmanualen 
DSM-5 vill de slå samman de fyra första diagnoserna och benämna dem autism 
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spectrum disorder – autismspektrumstörning (Autismforum, Stockholms läns 
landsting, 2011).  I denna studie har denna betydelse eftersom studien delvis bygger 
på att ge mer insikt om Asperger syndrom, samt att undersöka hur lärare i de vanliga 
grundskolorna arbetar för elever med Asperger syndrom ska kunna inkluderas i en 
skola för alla. 

Elever med diagnoserna ADHD och Asperger syndrom riskerar i och med den nya 
skollagen att inte få den hjälp de behöver när övergång nu sker till den vanliga skolan. 
Med denna studie vill vi därför undersöka hur det kommer att bli för dessa elever i 
den vanliga skolan.  

1.1 Syfte 

Studien har två syften. Det första är att undersöka vilken syn som finns gällande 
pedagogik och arbetsätt gentemot elever med ADHD diagnos och Asperger syndrom. 
Det andra syftet är att undersöka inkludering och en skola för alla, så att elever med 
ADHD diagnos samt Asperger syndrom ska ges möjlighet till att inkluderas i en skola 
för alla på bästa sätt.  

1.2 Forskningsfrågor 

1.  Vilken syn har rektor, lärare och specialpedagog gällande pedagogik och arbetssätt 
gentemot elever med ADHD diagnos och Asperger syndrom? 
 
2.  Vilken syn har rektor, lärare och specialpedagog på inkludering och en skola för 
alla gällande elever med ADHD diagnos och Asperger syndrom? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Begrepp som ADHD, Asperger Syndrom, autismspektra, neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, inkludering, delaktighet, integrering och segregering 
kommer att framstå i detta arbete. Det kan hända att vissa begrepp används 
tillsammans med flera av dessa begrepp men kan även förekomma enskilt.  ADHD, 
Asperger Syndrom och autismspektra diagnoserna kommer att finnas beskrivna 
under rubriken litteratur som kommer börja på sidan 6. 

1.4 Förförståelse 

Genom tidigare skolarbeten om Asperger samt personliga intressen och erfarenheter 
för både Asperger och ADHD ville vi öka våra kunskaper och förståelse för 
barn/elever med dessa diagnoser innan vi ska ut i arbetslivet. Vi känner att det varit 
alldeles för lite information/fakta om detta på lärarutbildningen då det har 
framkommit mer och mer barn/elever med olika diagnoser som är i behov av särskilt 
stöd i skolorna. Det har lett till att det för oss varit en fördel att vi redan hade 
kunskaper gällande ADHD samt Asperger vilket lett till att vi på egen hand ville 
undersöka detta djupare för att dela med oss av till andra lärarstuderande. Nackdelar 
med att redan ha förförståelse om detta kan vara att vi under intervjuerna som 
genomfördes påverkade respondenterna för att få de rätta svaren som vi ville ha. 
Detta har vi beaktat genom att vi har varit så neutrala som möjligt under intervjuerna 
och inte inflickat med några ledande frågor under intervjuerna utan låtit 
respondenterna kommit med sina egna svar på intervjufrågorna.  
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2. Litteratur 

För att finna relevant litteratur till arbetet har sökningar gjorts på Mälardalens 
högskolas bibliotek och kommunala stadsbibliotek. De ord som användes vid 
sökningarna var ADHD, ADHD diagnos, Asperger, Asperger syndrom, 
autismspektrumstörningar, inkludering och en skola för alla. Även databasen DIVA 
har använts för att ge oss som skribenter tips och idéer gällande hur vi kan 
strukturera arbetet, även vid detta tillfälle har samma sökord som användes vid 
sökningen på Mälardalens högskola angivits. I litteraturpresentationen har 
indelningar gjort efter olika rubriker för att det lättare ska kunna gå att återknyta till 
forskningsfrågorna som är: Vilken syn har rektor, lärare och specialpedagog gällande 
pedagogik och arbetssätt gentemot elever med ADHD diagnos och Asperger 
syndrom? Vilken syn har rektor, lärare och specialpedagog på inkludering och en 
skola för alla gällande elever med ADHD diagnos och Asperger syndrom? I 
litteraturdelen kommer även ADHD samt Asperger hos flickor och pojkar att tas upp, 
detta för att ge insyn i att ADHD diagnosen samt Asperger syndromet kan te sig olika 
beroende på om det är en flicka eller pojke som har diagnosen/syndromet. Detta 
belyses för att det är relevant för verksamma lärarna att få vetskap om, men det kan 
även vara relevant för andra som exempelvis lärarstuderande och föräldrar till barn 
med dessa diagnoser. 
 
2.1 Inkludering och skola för alla 

Hill och Rabe (2010) skriver om att i ett internationellt perspektiv så har det 
förekommit en rad av benämningar för att beskriva integration. Begreppsinnebörden 
för integration var under 1970-1980 talen diffus. I skolsammanhang har integration 
enligt Hill och Rabe inneburit att den inkluderat i stora drag all förekommande 
undervisning som inte var helt segregerad. Det vill säga, alla undervisningar som inte 
förekom i isolerade skolbyggnader för elever med funktionshinder var det som 
betraktades som integration. 

Emanuelsson (2004) menar att integrering/inkludering är ett försvenskat ord för en 
skola för alla som ska stå för att en skola för alla barn är gemensam och 
sammanhållen. Emanuelsson menar att begreppet integrering sedan länge varit 
vägledande på många sätt för att den stöttat skolans och undervisningens behov av 
särbehandling av elever med funktionsnedsättningar. Men att detta har blivit ett skäl 
till att förnya och bli tydligare genom att använda begreppet inkluderande 
undervisning i stället. ”Inkludering skulle då vara tydligare relaterat till ett 
inkluderande ”alla” och utmaningarna i ”skolan för alla” därmed också tydligare 
riktade mot att motverka exkludering för vissa.” Emanuelsson (2004: 110-111). 

Brodin och Lindstrand (2010) berättar om ett projekt som heter HELIOS och bedrevs 
mellan 1993-1996 med syfte att få fram och stödja tankar om integrering i olika 
sammanhang. En del av projektet gällde utbildningen för alla med 
funktionsnedsättning. Enligt Helios projektet berättar Brodin och Lindstrand så 
framkom det att om det ska kunna genomföras en skola för alla krävs eller behövs det 
ett flexibelt skolsystem som klarar av olika utvecklingsförlopp och olika komplexitet. 
Och utifrån varje elevs förutsättning och förmåga säkerställa kvalitén på 
utbildningen. Med andra ord arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, ha ett positivt och 
globalt synsätt samt väga samman olika aspekter och inte sätta gränserna på grund av 
en medicinsk diagnos. Det krävs enligt Brodin och Lindstrand av lärare och annan 
skolpersonal att utveckla nya förhållningssätt med fokus på elevers styrkor och 
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svagheter i vardagssituationer om undervisningen ska kunna utvecklas och 
förbättras.  

Idén om en skola för alla har länge varit en stor vision för skolan för att kunna 
erbjuda utmaningar, men Nilholm (2006) menar att visionen har setts som ett 
reformarbete och därigenom har begreppet inkludering uppkommit och skulle kunna 
ses som en skola för alla barn och där inkluderas barn i behov av särskilt stöd. 
Begreppet inkludering kommer ifrån ett tidigare begrepp som förr kallades 
integrering. Begreppet inkludering kan tolkas som strävan efter en verksamhet med 
ett mål att alla är inkluderade från början enligt Falkmer (2009). Falkmer menar att 
fysisk integrering inte betyder automatiskt att någon är en del av gruppen, även om 
en person kan vara integrerad fysiskt kan personen fortfarande vara socialt 
segregerad. En människa ska inte behöva föras in i något som redan finns. Falkmer 
menar att begreppet inkludering borde beskrivas som något som händer i en hel 
grupp eller mellan inblandade individer.  

Att inkluderande undervisning ska skapa möjligheter för utveckling och lärande i en 
hel grupp men att främst göra förändringar för de som har störst behov av att 
utvecklas. Falkmer (2009) menar att det krävs en generell kunskap och samverkan 
med specialpedagoger och andra fördjupande kunskaper om funktionsnedsättningar, 
för att kunna förstärka ett arbetslag och dess resurser. Begreppet inkludering ska 
enligt Falkmer inte enbart definieras som ett begrepp som betyder att alla elever finns 
i verksamheten utan att möjligheten till att vara delaktig i verksamheten och att bli 
accepterad för den man är i verksamheten. Möjligheterna att nå målen i skolans 
kursplan samt läroplanen ska även det innebära inkludering i skolan. Enligt Falkmer 
är en viktig faktor för att skapa en inkluderande skolmiljö för elever med 
funktionsnedsättningar är att det finns en grundläggande förståelse för dessa 
funktionsnedsättningar. ”Det finns fortfarande alltför begränsad forskning kring 
effekten av en inkluderande skola och vilka strategier som leder till en inkluderande 
verksamhet för denna specifika elevgrupp.” Falkmer (2009:64). Denna specifika 
elevgrupp menas med elever som har Asperger syndrom och 
autismspektrumtillstånd.  

Brodin och Lindstrand (2010) menar att begreppet en skola för alla inrymmer ett 
livslångt lärande, från förskoleåldern till vuxen. I en skola för alla ska 
förutsättningarna att uppnå sociala delaktigheter och möjligheter vara lika för 
personer med funktionsnedsättningar, detta ska gälla hela livet oavsett 
utbildningsnivå eller undervisningsnivå. Samt så borde utbildningen få äga rum i den 
ordinarie skolmiljön och den måste vara tillgänglig för alla samt att måttet av kvalitén 
är ett måste att hålla. En skola för alla ska handla om gemenskap, kommunikation, 
ömsesidighet och aktivt deltagande för alla och inte handla om någon fysisk placering 
menar Brodin och Lindstrand. Det krävs en samordning i integrationsprocessen 
menar Brodin och Lindstrand det vill säga att alla inblandade behöver tillgång till 
hjälpmedel och få fortlöpande utbildningar för att kunna utföra uppgifterna som 
ställs i samordningen.  

Enligt Assarson (2009) finns det ett hot mot en skola för alla. Valfriheten och 
konkurrensen om elever kan bidra till ett ekonomiskt hot. Det har målats upp ett 
scenario via en konstnär vid namn Per Tillberg och scenariot är Blir du lönsam lille 
vän, detta scenario är Pers bild av en skolklass som är välordnad. Detta scenario kan 
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enligt Assarson medföra att elever utan funktionsnedsättningar väljer att söka sig till 
skolor där betygsgenomsnitten är högre och där ekonomin är stabilare.  

Assarson (2009) menar att en skola för alla funkar i en demokratisk kunskaps 
samhälle och att elever inte behöver undervisas samtidigt av samma lärare. Elever i 
behov av särskilt stöd kanske inte kan tillgodoses i den stora gruppen och då blir 
namnet individanpassas undervisning värt sitt namn, men Assarson menar att 
inkluderande perspektivet är bara en ideologisk vision. Och när visionen möter 
verkligheten menar Assarson att risken för elever i behov av särskilt stöd blir utan de 
stöden. Assarson anser att lärare behöver kunskaper i specialpedagogik men kan inte 
ha kompetensen att arbeta med alla elever som kan vara i behov av särskilt stöd. Utan 
då behövs speciallärarna med sin expertkompetens till att kunna stötta dessa elevers 
kunskapsutveckling. 

2.3 Diagnoser 

Kaland (2003) menar att begreppet autismspektrum har många olika beteenden. En 
del människor undviker social kontakt helt medans andra kan vara passiva och lite 
tillbakadragande. Vissa människor kan vara stela och formella men även socialt 
aktiva fast ses som lite udda. Inom Asperger gruppen är det mer vanligt att beteenden 
som stela och formella men socialt aktiva och udda förekommer enligt Kaland. Vilket 
kan göra detta otroligt svårt att särskilja Asperger syndrom med autism. I och med 
detta behövs autismspektrum delas in med flera undergrupper menar Kaland. Vilket 
enligt författaren även kan medföra en hel del problem då den kliniska bilden av 
autistiskt tillstånd skiljer sig åt och troligtvis överlappar med andra syndrom.  

2.3.1 Vad är Asperger Syndrom 

Enligt Attwood (2007) fanns det en barnläkare i Wien vid namn Hans Asperger som 
upptäckte att flera barn uppvisade likartade drag och beteenden på sin klinik. I 
mitten av 1940- talet hade det blivit ett växande och erkänt vetenskapligt område när 
det gällde de psykologiska studierna om barndomen. Attwood betonar att de 
likartade drag och beteende som dessa barn uppvisade var en bristande förståelse av 
det sociala samspelet, förmågan till ömsesidig kommunikation var begränsad och att 
det fanns ett intensivt intresse för ett visst ämne eller område. Hans Asperger 
föreslog enligt Attwood att kalla dessa drag och beteenden för Autistische 
Psychopathen im kindes. Denna beskrivning kan på ett modernt sätt översätta till 
personlighetsstörning, men inte som en psykisk sjukdom utan mer som en 
beskrivning av någons personlighet.  Enligt Attwood var Hans Asperger fascinerad av 
dessa barns autistiska personligheter och förmågor vilket ledde till att han började 
observera barnens sociala förståelse och mognad. Attwood poängterar att Hans 
Asperger upptäckte att deras förståelse och mognad var avvikande oavsett 
utvecklingsnivå, barnen hade svårt att få kamrater och blev ofta retade.  

Hans Asperger fann enligt Attwood (2007) även svagheter i verbal och icke- verbal 
kommunikation när det kom till att föra samtal. Även om dessa barn enligt Attwood 
har en intellektuell begåvning så fanns inte barnens empati för andra vilket kunde 
förväntas utav jämnåriga barn. I dessa barns värld och tid fanns även en egocentrisk 
upptagenhet av ett intresse eller ett speciellt ämne vilket blev väldigt dominerande i 
deras värld, Attwood. I skolan visa det sig att dessa barn led av 
koncentrationssvårigheter vilket gjorde att de ofta behövde hjälp att planera och 
organisera saker med hjälp av sina mödrar mer än andra barn. En del av dessa barn 
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visade sig vara ovanligt känsliga för dofter, vissa ljud, material och för beröring, 
Attwood. Enligt Attwood hävdade Hans Asperger att i tidig ålder kunde se dessa 
särdrag, redan i två- tre års ålder medan andra barn uppvisade sina särdrag lite 
senare. Attwood betonar att Asperger tyckte sig se liknande särdrag hos vissa utav 
föräldrarna, oftast papporna vilket ledde till att Asperger såg detta tillstånd som 
sannolikt mer berodde på genetiska eller neurologiska faktorer snarare än 
psykologiska eller miljö faktorer. Denna begåvningsprofil har troligen enligt Attwood 
spelat en viktig och värdefull roll under evolutionen för mänskligheten men fick inte 
sitt namn förens under sena 1900- talet och fick då namnet Autistische Psychopathen 
im kindes. Numera kallas denna term enligt Attwood för Asperger Syndrom och 
denna störning betraktas inte som en sjukdom utan som ett livslångt tillstånd.  

Under 1940- talet när Hans Asperger beskrev autistisk personlighetsstörning fanns 
det en annan läkare från Österriket vid namn Leo Kanner som beskrev en annan 
aspekt av det som vi idag kallar för autismspektrum. Enligt Attwood verkade det inte 
som att dessa två läkare visste om varandras arbeten och därför så förekom det ingen 
korrespondent mellan dem heller. Leo Kanners forskning av autism beskrevs som att 
autism kännetecknades av svåra funktionsnedsättningar, då det kom till språket, 
socialiseringen och kognitionen. Med andra ord beskrevs barnet som det tysta, 
reserverade och förståndshandikappade barnet.  Detta var även då känt som en form 
av barnpsykos. 

Enligt Attwood så år 1981 myntade en brittisk psykiatriker vid namn Lorna Wing 
begreppet Asperger Syndrom då hon ansåg att det fanns ett behov av en ny 
diagnostisk kategori inom autistiska spektrumet. Leo Kanners beskrivningar av 
autism utgjorde grunden till vår förståelse och diagnostisering av autism i USA och 
Storbritannien. Lorna Wing tyckte inte att detta stämde in på alla barn utan att det 
mer stämde in på Asperger beskrivningar. Där av att hon myntade begreppet 
Asperger Syndrom 1981.   

För att kunna sammanfatta särdragen hos barn med Asperger Syndrom kan det enligt 
Attwood enklast förklaras genom att beskriva en person som ser och tänker på 
världen lite annorlunda. Dessa särdrag har barn med Asperger Syndrom: 

• Den social mognad och förståelse är försenad. 

• Empatin är outvecklad. 

• Kan ha svårt att få kamrater, kan ofta bli utsatt för trakasserier av andra 
barn. 

• Svårigheter att kommunicera. 

• Svårigheter att kontrollera känslor. 

• Fascination för ett specifikt ämnesområde. 

• Ovanligt språklig förmåga men med ett mer avancerat ordförråd men 
försenade samtalsfärdigheter. 

• Överkänslighet för vissa ljud, dofter och beröringar. 

• Svårt att koncentrera sig. 
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• Större behov av stöd och hjälp att planera och organisera 

• Klumpig och dålig koordination. Attwood (2007). 

 

Men alla barn är olika och symptomen på Asperger Syndrom kan skilja sig mellan 
varje individ, det sägs att det finns lika många varianter av symptom som det finns 
diagnostiserade personer med Asperger Syndrom enligt Attwood.  Attwood (1998) 
menar även att Asperger Syndrom kan kombineras med andra diagnoser så som 
ADHD, CP (cerebral pares), neurofibromatos och tuberös skleros (hjärnskada) samt 
Tourettes Syndrom. 

2.3.2 Asperger Syndrom hos flickor och pojkar 

Enligt Attwood (2007) visar en studie på 1000 utredningar att det går fyra pojkar på 
en flicka som har Asperger Syndrom. Attwood betonar att det kan vara svårare att 
diagnostisera och identifiera flickor på grund av kamouflerande och kompensatoriska 
mekanismer. Att de lär sig hur de bör vara i en social situation är en kompensatorisk 
mekanism, med det menas att flickor oftast skaffar sig ett så kallat manus för hur de 
ska bete sig i olika situationer men de förstår inte varför det görs, utan det är det som 
förväntas göras. Ett sätt att lära sig detta är att vänta, noggrant observerande och 
bara delta när de förväntas delta. Men skulle det vara så att leken eller att reglerna 
plötsligt skulle ändras kan det bli problem för barnet att förstå förändringen. 

Enligt Attwood (2007) har flickor lättare att utveckla en förmåga att försvinna och 
befinna sig i utkanten av den sociala interaktionen. Genom att uppföra sig väl, vara 
artig så kan flickorna bli lämnad i fred av lärarna och slippa delta aktivt i klassens 
aktiviteter. Attwood betonar att i vänskapsrelationer är dessa flickor troligtvis mindre 
opålitliga och elakare än pojkar. Flickor är även mer benägna att utveckla en nära 
vänskap med någon som uppfattas som mer omhändertagande för den trygga men 
socialt naiva flickan. Eftersom detta är en oförmåga inom huvudkriterierna för 
Asperger Syndrom görs det svårare att upptäcka det hos flickor. Detta uppenbaras 
inte förens den bästa vännen flyttar eller byter skola. När det kommer till den 
språkliga och kognitiva profilen så ser den lika ut för både pojkar och flickor, men 
flickors specialintressen brukar inte vara lika udda och excentriska som pojkars kan 
vara. Flickors beteendeproblem eller motoriska problem är inte lika tydliga som hos 
pojkar. Attwood menar även att flickor har en lättare förmåga att kunna dölja tecknen 
för Asperger Syndrom i lek och i skolan och kanske till och med vid en utredning 
vilket gör det svårare att upptäcka dessa flickor. 

När pojkar med Asperger Syndrom rabblar upp en massa intressanta eller tråkig 
fakta uppfattas de som små professorer för att de till sin ålder kan använda sig utav 
ett mer avancerat språk än jämnåriga. Flickor däremot låter mer som små filosofer 
och det är mer vanligt att flickor diskuterar ologiskheter gällande sociala normer och 
berättar gärna om sina tankar kring sociala händelser.  Attwood menar även att 
flickor väldigt tidigt använder sig utav sina kognitiva förmågor för att kunna 
analysera social interaktion. Flickor med Asperger Syndrom har en förmåga att 
använda sig utav påhittade figurer, kamrater eller världar när de har ett intresse för 
skönlitteratur. Vilket lätt kan missförstås enligt Attwood då människor missförstår 
barnens intentioner eller sinnestillstånd när de flyr in i fantasin, men det kan vara ur 
ett psykologiskt sett en konstruktiv anpassning. Flickor med Asperger Syndrom 
utvecklar ofta ett specialintresse för fiktion och klassisk litteratur mer än för fakta. 



11 

Detta är inte för att bli duktig i skolan utan bygger mer på ett genuint intresse för 
författarna och deras verk. Genom att fly in i en fiktiv värld kan det sedan visa sig att 
hon själv väljer att börja skriva skönlitteratur. Attwood menar att detta även kan ses 
som en läkande aktivitet, vilket bidrar till en ökad förståelse för andras inre tankar 
och även bidra till att theory of mind utvecklas.  

Pojkar och flickor kan ägna sig åt samma specialintressen men Attwood har lagt 
märke till att det kan skilja sig mellan flickor och pojkar, flickor kan ha ett 
specialintresse som liknar en vanlig flickas intresse till exempel en docka. En flicka 
med Asperger Syndrom kan enligt Attwood leka själv med sina dockor, hon 
arrangerar dem i en viss ordning och kan använda dem som riktiga människor. Hon 
kan tala med dem och spela upp olika scener och händelser för att öka förståelsen för 
sociala situationer. Dockan kan även enligt Attwood bli något som flickan använder 
för att repetera eller förbereda sig på inför en viss situation eller händelse. I vänskap 
och sociala förståelse kan det enligt Attwood ofta vara så att pojkar med Asperger 
Syndrom leker mer med vanliga flickor än vanliga pojkar. För hos flickorna blir han 
förstådd och välkomnad på ett mer omhändertagande sätt då flickor är mer 
hjälpsamma och omhändertagande i sin natur. Enligt Attwood kan detta leda till 
konsekvenser för pojken dels att han främjas från de jämnåriga pojkarna och att när 
pojkar leker med flickor lättare tillägnar sig den kvinnliga kulturen. Vilket då enligt 
Attwood kan leda till att pojken blir kallad för bög för att han verka mer kvinnlig. 
Pojken i sig kanske inte alls upplever det så utan känner bara en samhörighet med det 
kvinnliga könet eftersom de oftast har mer förståelse för andra. Pojkar med Asperger 
Syndrom kan då få problem med sin egen könsidentitet enligt Attwood  

Flickor kan enligt Attwood även de förkasta vänner av samma kön i en viss 
utvecklingsfas. Det kan bero på för att jämnåriga flickor tycker om känslolekar och 
tycker om att prata om känslor och saker och sådant som de ogillar av olika skäl. 
Attwood menar att detta kan göra att flickor med Asperger Syndrom känner en större 
samhörighet med jämnåriga pojkar där det oftast inte förekommer känslor och prat 
om känslor på samma sätt som med flickor. Pojkarnas aktiviteter kan enligt Attwood 
vara mer intressanta än flickors vilket då gör att flickor med Asperger Syndrom väljer 
att umgås med pojkar än flickor. När flickor ska välja kläder att ha på sig så blir det 
oftast bekvämlighetsval istället för vad som är populärt, och eftersom det som är 
bekvämt oftast uppfattas som pojkkläder hamnar dessa flickor under kategorin 
pojkflicka. Barn med Asperger syndrom behöver vänner av båda könen och för att de 
ska kunna accepteras av båda grupperna kan det krävas lite social ingenjörskonst av 
den vuxne. Som lärare är det bra att vara vaksam på hur grupperingarna inkluderar 
eller exkluderar andra barn. Samt att som lärare aktivt uppmuntrar att barnet med 
Asperger Syndrom inkluderas, tillåts och accepteras i grupper av båda könen.  

2.3.3 Pedagogik och arbetssätt  

2.3.3.1Winter (2008) menar att det inte finns idiotsäkra strategier som fungerar för 
alla barn med Asperger. Winter beskriver några väl valda beprövade metoder som 
visat sig vara framgångsrika på barn med Asperger. Winter menar att som lärare ska 
försöka finna en strategi som kan fungera för hela klassen. Winter anser även att som 
lärare inte ska ge upp och att som lärare försöka vara uppfinningsrik, men att det är 
otroligt viktigt att som lärare att försöka behålla och skapa en kontinuitet i 
klassrummet. Eftersom elever med Asperger behöver struktur i sin vardag och 
reagerar negativt på oväntade förändringar. För att få till en bra struktur i 
klassrummet kan läraren använda sig utav bildschema menar Winter. Antingen görs 
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det enkla bilder som förklarar dagen vilket även hela klassen kan ha nytta av och då 
behöver inte Asperger eleven känna sig utpekad menar Winter. Skulle det vara så att 
Asperger eleven behöver ett mer detaljerad bildschema kan läraren fixa ett eget 
mindre till eleven som denne kan ha i sin skolbänk eller någon annanstans. Det är 
viktigt enligt Winter att skriva det rätta ordet under bilden och då blir det enklare för 
Asperger eleven att koppla bilden med lektionen, använd gärna färger. Winter 
poängterar vidare att när läraren introducerar bildschemat är det viktigt att läraren 
har i sin åtanke att för elever med Asperger kan det ta lite tid att förstå sambandet 
mellan bilden och självaste ämnet. Visa en bild i taget och förklara det ordentligt och 
när lektionen är slut ta bort bilden innan det sätts upp en ny. Det är bra att göra det 
till en vana att gå igenom bildschemat innan arbetet ska börja, och skulle det bli 
några förändringar i bildschemat är det väldigt viktigt att läraren försöker förbereda 
Asperger eleven innan bilderna flyttas eller byter plats. Inför eventuella 
schemaändringar är det viktigt att förvarna och förklara varför dessa ändringar sker 
och förklara gärna om den nya förändringen samt påminn så ofta som möjligt om 
ändringen. Att göra checklistor gör det lättare för Asperger elever att kunna skapa en 
överblick och sedan bocka av det som är avklarat. När en lärare ska organisera i 
klassrummet kan denne enligt författaren använda sig utav färgkodning, till exempel 
att hyllan med matematik hjälpmedel är placerad på en blå hylla och att det finns en 
tydlig visuell symbol där. Winter betonar vidare om det skulle vara så att en elev med 
Asperger har svårt för att hitta i skolans lokaler eller inte vet vart han/hon får befinna 
sig kan en karta med färg på dessa utrymmen som eleven får befinna sig på enligt 
läraren vara bra. Men det är otroligt viktigt att läraren inte får förbjuda en plats då ett 
barn med Asperger tolkar detta bokstavligt och skulle det uppstå en nödsituation så 
går inne denne elev till stället som blivit förbjudet enligt Winter. 

När läraren ska placera en Asperger elev i klassrummet bör läraren enligt Winter vara 
väl medveten om att inte placera elever där denne kan bli distraherad. Det är även 
bra om eleven kan röra sig obehindrat fram och tillbaka i klassrummet och gärna att 
läraren är lätt tillgänglig då eleven behöver hjälp. Vid undervisning bör läraren tänka 
på att elever med Asperger har ett visuellt minne och tänker gärna i bilder så alla 
former av visuellt stöd är bra om läraren kan använda. Asperger barn brukar ofta 
enligt Winter ha ett special intresse och som lärare kan då försöka finna olika sätta att 
motivera undervisningen med hjälp av elevens speciella intresse. Och då en elev med 
Asperger lyckats klara av ett problem be då att eleven ska förklara hur detta gått till 
oavsett om det kan verka okonventionellt så är det viktigaste att det fungerat. 

Vidare betonar Winter (2008) I klassrummet kan det även vara bra att använda sig 
utav en äggklocka eller en timstock då elever med Asperger kan ha en dålig 
tidsuppfattning. Detta visar tydligt för dessa elever hur länge uppgiften ska tillägnas 
eller hur lång tid som är kvar till något annat. Det viktigaste med denna metod är att 
om läraren sagt att eleven ska göra en viss uppgift på säg cirka 30 minuter så är det 
den tiden som gäller och inte mera. För att få elever med Asperger att lära sig vänta 
på sin tur när det är diskussioner i klassrummet kan läraren enligt Winter använda 
sig utav till exempel en tennisboll.  Tennisbollen ska symbolisera när eleven får prata 
och att när den elev som har bollen i sina händer då är det dennes tur, och har inte 
Asperger eleven bollen så måste Asperger eleven lära sig att vänta på sin tur. Men 
viktigt är betonar Winter att läraren inte får glömma bort att förklara varför eleven 
ska vänta på sin tur menar Winter. Att utöva många samarbetsövningar är bra för 
elever med Asperger det främjar samspelet mellan eleverna. Här gäller det för läraren 
att förklara i lugn och ro och att vara noggrann när denna metod ska introduceras. 
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Elever med Asperger kan känna att samarbetsövningar är hotfulla då de bygger på 
socialt samspel. Då elever med Asperger är mer rädda för att göra bort sig än normala 
elever så är det viktigt för läraren att uppmuntra misstagen, ha en tydlig information, 
upprepa gärna informationen och eventuellt ha överrenskomna tecken som eleven 
förstår och känner sig trygg med betonar Winter.  

Attwood (1998) menar att som lärare uppmuntra lekar som bygger på samarbete. Att 
läraren delar in eleverna i mindre grupper, finns till hands och övervakar samt 
vägleder i hur eleven ska vänta på sin tur och hur Asperger eleven kan låta andra 
elever få berätta sina förslag och få eleven med Asperger att acceptera dessa förslag. 
Barn med Asperger har en tendens att ofta vilja komma först eller har ett behov att 
veta sin position eller vilken ordning saker ska ske i. Detta är inte att de har en 
önskan om detta utan är mer än personlig tillfredsställelse dör elever med Asperger 
syndrom.  

Gerland (2010) menar att ett tydliggörande pedagogik skulle kunna vara ett 
hjälpmedel som ger svar på vad som kan göras till exempel ett schema. För vad ska 
göra, med vem, hur ofta och länge och vad skulle kunna hända sedan. Genom att 
schemat har en särskild plats i rummet för aktiviteten så tydliggörs platsen, 
arbetsordningen samt instruktionerna för aktiviteten. Gerland betonar att bara för att 
någon inom autismspektrum kanske inte använder sitt hjälpmedel utgår en del 
människor från att det inte fungerar för just denna person, men för att ett hjälpmedel 
ska kunna fungera så menar Gerland att det är viktigt att förstå vad hjälpmedlet ska 
kompensera och på vilket sätt det ska vara anpassat för just denna person. Gerland 
betonar även att lärare kan använda sig utav seriesamtal/ sociala berättelser för att 
kunna förklara något för barn med Asperger. Garland betonar att detta är ett verktyg 
alla borde ha i sin verktygslåda, denna metod fungerar inte på alla men är oftast 
väldigt enkelt och bra som en metod till att förklara saker/ händelser. 

2.3.4 Samarbete hem och skola 

Winter (2008) menar att det är viktigt att så tidigt som möjligt ta upp ämnet läxor för 
föräldrarna då Asperger barn oftast uppfattar skolan som en plats där eleven arbetar 
och hemmet är en plats där eleven tar det lugn. Att anpassa miljön hemma för 
läxläsning kan underlätta för dessa barn. Att barnet tillsammans med 
vårdnadshavaren väljer ut en plats där läxan ska göra och se till att det alltid är 
samma plats den ska göras på. Att göra ett schema för när läxan ska påbörjas och 
avslutas samt eventuella pauser är otroligt viktigt för att detta ska kunna flyta på. Det 
är bra att välja en plast fri från intryck eller saker, ljud som skulle kunna distrahera 
till exempel en tv menar Winter. 

2.4.1 Vad är ADHD 

Enligt Iglum Rønhovde (2006) preciseras diagnosen ADHD till att omfatta en 
organisk funktionsstörning i hjärnan, denna störning beror på att det råder en 
obalans i hjärnans kemi. Vidare betonar Iglum Rønhovde att det inte förekommer 
någon entydig biologisk markör som det går att använda för att det ska kunna gå att 
slå fast detta. Vidare poängterar författaren att något som är utmärkande för ADHD 
är att denna diagnos frånskiljer sig ifrån andra förekommande psykiska diagnoser, 
med anledning utav att den karakteriseras av att det finns biologiska markörer. För 
vid andra diagnoser behöver det genomföras en klinisk bedömning för att ta reda på 
vilken diagnos som är den aktuella. Aanonsen (2000) genom Iglum Rønhovde (2006) 
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tar upp att det sedan mitten på 1990-talet har genomförts hjärnforskning genom att 
använda skallröntgen samt bilddiagnostik, och detta har lett till att det nuförtiden 
finns kunskaper om att det är ett speciellt område i hjärnan vid ADHD som 
sammankopplas med lägre hjärnvolym, mindre upptagning samt omsättning utav 
kemiska ämnen som exempelvis glukos och en annan blodgenomströmning. Iglum 
Rønhovde (2006) betonar vidare att ADHD är en diagnos som är tredelad. Den som 
har ADHD kan ha Attention Deficit (AD) som innebär en primär 
uppmärksamhetsnedsättning, eller Hyperactivity Disorder (HD) som innebär en 
primär hyperaktivitet eller så kan den som har ADHD diagnos ha en kombination 
utav dessa (ADHD). Vidare poängterar Iglum Rønhovde att trots att forskarna 
följaktligen idag har kraftfullare betoning när det kommer till skillnaderna mellan AD 
och HD, klassas ADHD i de internationella diagnosmanualerna fortfarande som att 
det endast är en enda diagnos. Vidare belyser författaren att bedömningsgrunderna 
för diagnossättningen uppdelas i en uppmärksamhetsdel samt i en 
hyperaktiv/impulsiv del.  Iglum Rønhovde påpekar vidare att det blir betydelsefullt 
att reellt redogöra för hur varje barns enskilda uppmärksamhetsproblem yttrar sig 
med anledning utav att det är unikt för varje enskilt barn, detta vare sig om det beror 
på ouppmärksamhet eller hyperaktiv/impuls slag utav problematik. Vidare betonar 
författaren att vid AD så är personen förmodligen okoncentrerat eftersom personen 
sitter i egna tankar, dagdrömmer, inte tar till sig det som pågår omkring dem samt att 
personen fortfarande befinner sig i det tema som kanske var angeläget för ett tag 
sedan. Vidare påpekar författaren att vid HD så klarar personen ifråga inte av att följa 
med detta med anledning utav att personen reagerar impulsivt på en hel del 
obetydliga detaljer som exempelvis att något pågår utanför klassrummet samt 
hyperaktiva tankar, ett ljud eller en rörelse. Detta resulterar enligt Iglum Rønhovde i 
att personen kommer in på ett sidospår vilket leder till att uppmärksamhetsvidden 
blir kort.       

2.4.2 ADHD hos flickor och pojkar 

Honos-Webb (2008) skriver i sin bok om att sannolikheten för att få ADHD är tre 
gånger så stor hos pojkar än vad den är ibland flickor. Beckman och Fernell (2007) 
betonar också att ADHD är mest förekommande hos pojkar än hos flickor, men 
statistiken om hur vanligare den är hos pojkar än hos flickor är något som varierar 
mellan studier.  Detta poängterar även Duvner (1997) och Gillberg (2004) genom att 
de skriver om att liksom alla andra förekommande neuropsykiatriska syndrom så är 
även ADHD betydligt mer förekommande hos pojkar än hos flickor. 

Vidare tar Duvner (1997) upp att det är tio gånger fler pojkar än flickor som utreds 
samt får diagnosen. Författaren betonar vidare att det i olika befolkningsstudier som 
gjorts har framkommit att det går 3-4 pojkar på en flicka. Detta poängterar även 
Gillberg (2004). Enligt Duvner (1997) så förekommer de en mångfald utav flickor 
som har ADHD, men som föräldrarna inte har uppsökt hjälp för. Detta kan enligt 
Duvner bero på att flickorna upplevs som ett mindre problem för omgivningen än vad 
pojkarna gör. Duvner poängterar vidare att flickorna trots ADHD bilden är mindre 
självhävdande, aggressiva samt expansiva när det kommer till andras bekostnad än 
vad pojkar med ADHD för det mesta kan vara.  

Duvner (1997) påpekar att flickornas koncentrationsproblematik för det mesta enbart 
påverkar dem själva. Enligt Duvner visar pojkar generellt mer utav ett aggressivt 
samt självhävdande beteende och har för det mesta ett större behov utav fysiska 
aktiviteter, men här kan även de individuella skillnaderna vara stora enligt Duvner. 



15 

Författaren betonar vidare att föräldrarna styr mer eller mindre medvetet vilka 
personlighetsdrag hos barnen som tillåts framträda och vilka som undertrycks. Enligt 
Duvner får pojkarna ta för sig mer när det kommer till exempelvis att spela av olika 
slag samt visa sig kraftfulla medans flickorna oftare hålls tillbaka när det kommer till 
utvecklandet av denna form av beteende, detta poängterar även Kadesjö (2007) och 
Beckman och Fernell (2007).  

Enligt Beckman och Fernell (2007) visar sig flickornas överaktivitet genom att de 
istället uppträder som rastlösa genom att de ger ifrån sig mindre störande intryck 
som exempelvis att de tuggar tuggummi, pillar på naglarna eller håret.  Detta skulle 
kunna vara anledningen enligt Duvner (1997) till att utvecklingen av en del utav 
ADHD symtomen bromsas på ett tidigt stadium hos flickorna, men hos pojkarna får 
de utvecklas och detta kan leda till samt skapa dilemman hos dem.         

2.4.3 Pedagogik och arbetssätt 

Iglum Rønhovde (2006) betonar att undervisningen i en skola för alla ska bidra för 
att motarbeta orättvisor och sociala olikheter. Vidare poängterar författaren att 
utbildningen bör vara en generell förberedelse inför det kommande livet, vilket leder 
till att eleverna får möjlighet till att utvecklas både som individer och som 
samhällsmedlemmar.  Vidare skriver Iglum Rønhovde om att skolan bör ha två 
parallella samt kompletterande perspektiv när det kommer till undervisningen. I det 
första perspektivet är det den formella kunskapen som bör vara angelägen, och i det 
andra perspektivet bör skolan ta hänsyn till den enskilda elevens behov gällande 
anpassade omständigheter när denna kunskap ska förmedlas. Vidare betonar 
författaren att det antagligen kan vara bra om de gedigna baskunskaperna får vara 
lika betydelsefulla som en bra inställning, men om läraren inte möter eleven på den 
nivån som den befinner sig så spelar det ingen roll om läraren innehar goda 
fackkunskaper. 

Iglum Rønhovde betonar att en hel del lärare och specialpedagoger av egen 
erfarenhet vet att när det kommer till ADHD så förekommer det inte endast en metod 
av form, insats eller anpassning som är angelägen. Vidare anser författaren att 
insikter gällande generella pedagogiska metoder som praktiseras i ögonblicket, samt 
ett allomfattande och långsiktigt perspektiv när åtgärder och insatser planeras är 
betydelsefulla aspekter utav den pedagogiska verksamheten. För enligt Iglum 
Rønhovde är det även av betydelse att lärare innehar kunskaper gällande den aktuella 
elevens speciella behov samt problem. 

Enligt Hellström (2007) kan det vara så att läraren behöver se över hur 
klassrumsmiljön ser ut med hänsyn till eleven med ADHD, läraren bör även tänka 
över vart den lämpligaste placeringen för eleven finns. Detta med placering är även 
något som Wormnaes (2001) belyser genom att hon skriver att det för en elev med 
ADHD kan vara lämpligast att sitta lång fram i klassrummet eftersom eleven då kan 
lyssna på det läraren säger utan att distraheras av de andra barnen. Wormnaes tar 
även upp att det för en del elever med ADHD kan fungera bäst med placering längst 
bak i klassrummet så att de kan ha överblick över hela rummet för att se vad som 
sker. Medans det för andra elever med ADHD kan vara lämpligast med en avskärmad 
vrå för att eleven ska kunna få möjlighet till att kunna koncentrera sig när det 
kommer till det enskilda arbetet Wormnaes. Kutscher (2010) tar även upp det här 
med placeringar av elever med ADHD i klassrummet och att läraren bör 
individualisera valet av plats utifrån varje elevs behov och förutsättningar eftersom 
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variationerna hos barn med ADHD kan vara olika. Lämpligast så kan placeringen 
enligt författaren ske efter ett konkret samtal med den berörda eleven där den har fått 
vara med och ge sina synpunkter på vart den skulle vilja sitta. För precis som Lgr11 
beskriver så ska undervisningen anpassas efter varje elevs behov samt förutsättningar 
(Skolverket, 2011).  

Hellström (2007) betonar vikten av att för att en elev med ADHD ska ha möjlighet att 
tillgodogöra sig undervisningen är det viktigt att läraren ger eleven begränsade, 
tydliga arbetsuppgifter samt korta arbetspass där hänsyn bör tas till elevens för det 
mesta begränsade uthållighet.  

Detta är även något som Gillberg (2004) tar upp genom att skriva att barn med 
ADHD i de tidiga skolåren oftast inte kan koncentrera sig mer än ett par minuter åt 
gången.  Enligt Hellström (2007) kan det vara viktigt att läraren matchar arbetspass 
och lektioner med utgångspunkt ifrån elevens förmåga till uppmärksamhet, där även 
återkommande pauser läggs in för att eleven ska kunna orka med sina arbetspass. 
Detta poängterar även Wormnaes (2001) som viktigt. Hellström (2007) betonar att 
barn med ADHD kan behöva starthjälp av läraren för att komma igång med sitt 
arbete, för att genomföra det samt för att avsluta det, eleven kan även behöva hjälp 
med att lägga fokus på det mest väsentliga i uppgiften. Hellström poängterar vidare 
att det är av betydelse att läraren gör undervisningen samt arbetsuppgifterna 
intresseväckande samt intressanta för eleverna, detta med anledning utav elevens 
motivationsberoende. För enligt författaren så innebär enformiga samt monotona 
arbetsuppgifter att de för eleven kan bli svåra att klara av.  

Iglum Rønhovde (2006) poängterar att det är en fördel om lärare samt 
specialpedagoger innehar viss kännedom samt kunskaper gällande perception samt 
perceptionsstörningar när åtgärder ska upprättas för elever med ADHD, detta med 
anledning av att många elever med ADHD innehar en otillräcklig förmåga gällande 
att kunna ta emot samt tolka signaler och intryck. Vidare betonar Iglum Rønhovde att 
det kan vara komplext för barn med ADHD att se saker och ting i en kontext eller när 
det gäller att dra lärdomar av situationer som de befunnit sig i vid ett tidigare tillfälle. 
Författaren påpekar vidare att ett barn med ADHD som har uträttat en handling som 
var fel eller dum och ångrat sig, kan utföra samma handling igen strax efteråt. Iglum 
Rønhovde beskriver att det verkar som att barnet inte har insett eller hört vad som 
sagts, detta även fast hon eller han berättat för läraren vad som vart fel samt 
redogjort för hur det inte är accepterat att uppföra sig. Författaren betonar att detta 
egentligen inte handlar om perception utan ”om dålig impulskontroll, dålig förmåga 
att tänka i banor som rör orsak - verkan eller att inse konsekvenserna av ett beteende 
samt en dålig minnesvidd som gör att förmaningar och löften snabbt försvinner ur 
medvetandet” Iglum Rønhovde (2006:78).       

Iglum Rønhovde (2006) betonar att det är av betydelse att en lärare innehar ett 
tydligt förhållningssätt som fundament i sin professionalitet. Vidare poängterar 
författaren att om läraren är professionell i stället för att vara emotionell när en 
situation ska analyseras kommer allting att framträda i ett klarare ljus. Iglum 
Rønhovde påpekar att skolan inte får tappa modet av att det inte går att klara av ett 
barn med ADHD. För enligt Iglum Rønhovde så kommer skolan längre om den 
innehar ett synsätt som gäller att det är barnet som inte klarar av sin relation till 
miljön eller till sig själv, om hon eller han från skolans sida inte får mer hjälp. Vidare 
betonar författaren att när ett barn med ADHD även innehar beteendestörningar, så 
kan det vara så att läraren känner att den inte räcker till. Iglum Rønhovde poängterar 
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att detta inte är en positiv erfarenhet, men att det är upp till läraren själv att vända på 
tillståndet. Författaren betonar vidare att oberoende av hur medvetet eller utstuderat 
läraren anser sig att barnet beter sig i sitt tillvägagångssätt beträffande situationen 
eller läraren, så handlar detta om den vuxnes tolkning. Enligt Iglum Rønhovde skulle 
det kunna vara så att eleven genom detta exempelvis kanske försöker att ta reda på 
vilka regler som råder, vad det kan slippa göra, utforska vart gränserna går, vad som 
förväntas och så vidare. Vidare betonar författaren att om läraren reaktion blir 
känslomässig med anledning utav att den är rasande, trött, avslöjande, mobbad eller 
ledsen kan detta resultera i en reaktion som leder till att läraren fått nog. Iglum 
Rønhovde (2006) påpekar att lärarens reaktion i och med det kan leda till att den blir 
oproportionerligt kraftfull i relation till händelsen som fick bägaren att rinna över, 
detta kan i sin tur medföra att eleven blir mer orolig samt förvirrad. Författaren 
betonar vidare att denna typ av ogenomtänkta vredesutbrott från lärarens sida kan på 
så vis leda till att konflikten mellan eleven och läraren trappas upp.        

Iglum Rønhovde (2006) skriver om individuell undervisningsplan (IUP) och vad som 
skiljer den åt från läroplanen som lärarna ska utgå ifrån i skolans undervisning. Det 
som lärarna enligt Iglum Rønhovde ska lägga fokus på när det kommer till IUP är att 
den ska fokusera mer på att eleven ska ges möjligheter till att utvecklas och erövra 
nya erfarenheter på det personliga samt sociala planet. För den personliga samt social 
utvecklingen är enligt Iglum Rønhovde grundläggande för flertalet elever och lärarna 
bör därför börja arbeta med dessa områden. Vidare poängterar författaren att det 
skulle uppstå en obalans i utvecklingen samt självbilden om eleven var duktig på 
grammatik och matematik medans den fortfarande inte klarade av grundläggande 
kunskaper som att ta hand om den personliga hygienen samt att kunna umgås med 
klasskamraterna.   

2.4.4 Samarbete hem och skola 

Enligt Iglum Rønhovde (2006) så kan det vara en fördel om lärare och föräldrar 
samarbetar för att eleven med ADHD inte ska få en bild av sig själva och sina 
svårigheter som resulterar i att eleven tror att den har en diagnos som förklarar och 
innehåller alla elevens handlingar. Detta poängterar även Hellström (2007). 
Hellström betonar vidare att det i samarbetet mellan lärare och föräldrar kan vara 
viktigt att upprätta ett åtgärdsprogram där de tillsammans med utgångspunkt från en 
kartläggning samt en analys utav elevens förutsättningar kommer fram till uppnåbara 
mål samt tydliggör strategier samt tillvägagångssätt för hur målen ska kunna uppnås. 
Vidare betonar författaren att detta åtgärdsprogram behöver analyseras regelbundet 
samt att barnet bör få vara så delaktig i den mån som det går i utformandet av 
planeringen. Enligt Hellström är det viktigt att ha ett väl fungerande system för den 
dagliga kontakten mellan hem och skola, exempelvis så kan den dagliga kontakten 
ske genom e-post eller genom att använda sig utav kontaktbok. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer som förknippas med den kvalitativa 
forskningsstrategin som har sitt ursprung i de humanistiska vetenskaperna, vilket 
användes för att få ingående information (Stukát 2005). Fördelen med den 
kvalitativa metoden är just att utförliga samt insiktsfulla svar kan erhållas (Stukát, 
2005). Dessutom finns det möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor som kan 
resultera i att svaren fördjupas ytterligare. Genom detta finns det möjlighet att få 
ingående svar gällande vad lärare samt specialpedagoger har för arbetssätt och 
pedagogik gentemot barn inom autismspektrat. Några nackdelar med denna 
forskningsstrategi är att intervjuer med ett lågt antal respondenter hämmar 
reliabiliteten och det leder till att det blir näst intill komplicerat att kunna 
generalisera resultaten (Denscombe, 2009).     
 
3.2 Urval 
 
För att denna studie skulle kunna utföras valdes det att genomföras intervjuer med 
rektorer, lärare och specialpedagoger på kommunala skolor. Dessa valdes med 
anledning av att på ett vidare sätt få fram vilken syn som finns gällande inkludering 
och en skola för alla, samt vilka uppfattningar som finns om att skapa förutsättningar 
för att kunna få en fungerande pedagogik och arbetssätt gentemot elever med ADHD 
diagnos och Asperger syndrom. Dessa urval var ett ickesannolikhetsurval vilket 
betyder enligt Denscombe (2009) att urvalen inte är slumpmässigt utvalda utan de är 
valda av olika skäl. Anledningen till dessa val är att det fanns en liten kännedom om 
hur dessa respondenter arbetar. Detta är vad Denscombe (2009) kallar för ett 
subjektivt urval med det menas att det fanns en mindre kännedom om hur 
personalen arbetar på dessa skolor sedan tidigare. Fördelen med att göra ett sådant 
val enligt Denscombe är att resultatet blir väldigt informativt då personalen på 
respektive skolor ansågs kunna besvara dessa frågor. Syftet att intervjua utbildade, 
verksamma lärare utan någon specialpedagogisk examen var för att det är de som 
tillbringar sin största tid tillsammans med elever i behov av särskilt stöd i 
klassrummen. Enligt Stukát (2005) så blir inte resultatet av intervjuresultaten mer 
korrekta än om det hade varit ett slumpmässigt urval. 

3.3 Respondenternas bakgrund 
 
Studien har genomförts i en förhållandevis stor stad i mittersta delen av Sverige med 
en rektor, fem lärare samt två specialpedagoger på kommunala skolor. Samtliga 
deltagande respondenter arbetar i grundskolans tidigare år och har flera års 
erfarenhet inom yrket. Åldersspannet på de intervjuade är mellan 25 – 50 år.   

3.4 Datainsamlingsmetod 

Informationen samlades in genom kvalitativ intervju med en rektor, fem lärare och 
två specialpedagoger på kommunala skolor för att ta reda på hur de tycker om den 
förändring som blivit i och med att elever inom autismspektrat utan 
utvecklingsstörning inte längre får gå i särskolan. Det positiva med att samla in 
material på detta sätt är att intervjuaren gått ut i den riktiga verksamheten och där 
fått konkreta svar från berörd rektor, lärare och specialpedagoger som jobbar ute i 
skolorna.  
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För att få så utförliga samt detaljrika svar som möjligt genomfördes det som kallas för 
semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2009). Denna forskningsmetod var den vi 
tillämpade för att samla in data till vårt arbete eftersom vi ansåg att 
semistrukturerade intervjuer skulle ge oss mer insikt i hur det ser ut ute på skolor 
som är direkt berörda av denna förändring. Innan arbetet inleddes tillfrågades 
rektorerna på skolorna om deras samtycke för att kunna genomföra intervjuerna med 
lärarna och specialpedagogen på deras arbetsplats. Efter att samtycke hade getts från 
rektorerna påbörjades arbetet med att kontakta lärarna och specialpedagogerna som 
kunde tänkas adekvata för uppgiften att intervjua med tanke på bakgrund av arbetets 
syfte. Denscombe (2009) menar att det är viktigt att som forskare kontakta 
respondenten i god tid så att det blir möjligt att komma fram till en tidpunkt som 
passar båda parter. Som forskare får du även enligt Denscombe (2009) vara väl 
förberedd på att du kommer få frågan om hur lång tid intervjun tar. Respondenterna 
kontaktades via e-post 2 veckor i förväg innan det var tänkt att intervjuerna skulle 
äga rum. I e-posten bifogades missivbrev, ett missivbrev till rektorerna (Bilaga 1), ett 
till lärarna (Bilaga 2) samt ett missivbrev till specialpedagogerna i grundskolan 
(Bilaga 3) och en motivering till varför vi ansåg att just den personen var intressant 
att intervjua. Veckan efter att missivbreven skickats ut gjordes en uppföljning med de 
tilltänkta respondenterna där tid och plats för intervjuerna bestämdes i samråd med 
respondenterna. 
 
När det kommer till att ta kontakt med rektorerna, lärarna och specialpedagogerna 
var båda delaktiga genom att vi delade upp och ansvarade för att skicka missivbreven 
till av oss redan förutbestämda skolor. Intervjuerna genomfördes enskilt på grund av 
tidskrock mellan de olika respondenterna.  Men under de enskilda intervjuerna så 
utgick skribenterna från samma intervjuguide vilket innebar att alla respondenter 
fick samma frågor. En fördel med personliga intervjuer som sker med en respondent 
är att det är förhållandevis okomplicerade att genomföra eftersom det endast är två 
personer som behöver komma överens om en tid samt plats som passar (Denscombe, 
2009). Författaren betonar vidare att en annan fördel under den personliga intervjun 
med en respondent är om intervjuaren spelar in det respondenten säger på 
exempelvis bandspelare, för då underlättar det för intervjuaren när den ska 
transkribera intervjuerna. Intervjuarna upplevde även att respondenterna inte blev 
negativt påverkade av bandinspelningen som gjordes under intervjuerna. Författaren 
belyser även nackdelar med personliga intervjuer som exempelvis att de synpunkter 
som framkommer blir begränsade, eftersom det endast är en respondet som för talan 
och att resultatet därför inte blir objektivt som det skulle kunna bli under en 
gruppintervju där flera personer åt gången intervjuas, Denscombe (2009).  
 
Samtliga respondenter som deltog i studien fick själva bestämma plats för vart 
intervjun skulle genomföras. Denscombe (2009) poängterar vikten av att 
respondenten och intervjuaren finner en plats där interaktionen emellan dem kan bli 
bekväm. På skolorna genomfördes intervjuerna i olika miljöer som exempelvis 
klassrum, fikarum eller ett kontor som respondenterna själva valt. 

Innan intervjuerna startades informerades respondenterna återigen om de etiska 
reglerna som finns gällande intervjuer (Vetenskapsrådet, 2011). Den tid som 
intervjuerna skulle ta bestämdes på förhand till tjugo minuter. Men en del intervjuer 
pågick längre, detta för att respondenten kände att den ville fortsätta intervjun och få 
berätta klart det den ville förmedla till oss, vilket vi också beaktade. Detta är några 
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utav de utgångspunkter som Denscombe (2009), anser som centrala att ta hänsyn till 
vid intervjumetoden, vilket uppmärksammades. I denna studie förekom det tre frågor 
som skulle besvaras. Som redskap vid samtliga intervjuer användes en intervjuguide 
(bilaga 4,5,6) samt mobiltelefon och mp3 spelare.  

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberade vi intervjuerna var och en för sig, 
detta för att bevara en så god effektivitet som möjligt rent tidsmässigt. Efter att 
transkriberingen av intervjuerna var klara så sammanställde vi tillsammans 
intervjuresultaten och kategoriserade dem efter forskningsfrågorna. Vi har därefter 
jämfört synerna som framkommit under intervjuerna och detta har legat till grund 
för analysen. Syftet, forskningsfrågorna och resultaten har därefter kopplats till 
litteraturen i analysdiskussionen. Denscombe (2009) skriver om svårigheter som kan 
uppstå vid intervjuer, det kan exempelvis vara att respondenten använder sig av 
talspråk, att meningarna ibland blir ofullständiga vilket kan leda till att det kan vara 
komplicerat att få ner innebörden av det som sägs på papper. Detta var en svårighet 
som vi upplevde, men den avhjälptes genom att vi under intervjuerna spelade in det 
som sades på mobiltelefon och mp3 spelare, så att vi i efterhand skulle kunna återge 
det respondenten sa ordagrant. Vi gjorde även detta med anledning av att vi skulle 
kunna ha fokus mer riktat mot respondenterna och lyssna på vad de berättade och för 
att vi skulle kunna komma med följdfrågor, i stället för att vår huvudfokus skulle vara 
att sitta och anteckna under tiden för att inte missa något som sades under 
intervjuernas gång. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Alla respondenter informerades innan intervjuerna för studien i missivbrev gällande 
de etiska reglerna som gäller datainsamling och metod vid all forskning. Enligt en 
god forskningsetik är det förenligt att värna om respondentens integritet. 
(Vetenskapsrådet, 2011)  

Till de berörda respondenterna sändes det ut ett missivbrev (Bilaga 1, 2, 3) i god tid 
för att respondenterna skulle få en möjlighet att återkomma med frågor eller 
synpunkter gällande syftet och arbetet. I missivbreven informerades respondenter 
även om informationskravet. I detta arbete beaktades informationskravet genom att 
det i missivbreven framgick information gällande arbetets syfte och hur 
intervjuförfarandet skulle gå till och hur lång tid det var tänkt att intervjuerna skulle 
ta. Respondenterna fick även information om att deras svar skulle komma att bli en 
offentlig handling samt att de skulle bli publicerat i vårt arbete, (Vetenskapsrådet, 
2011).    

Samtyckeskravet innebär att det är upp till varje respondent att själv avgöra hur 
mycket denne vill medverka i studien. Respondenten är informerad om att han eller 
hon närsomhelst kan avbryta intervjun utan att det blir några negativa påföljder 
(Vetenskapsrådet, 2011). I detta arbete uppmärksammades samtyckeskravet genom 
att information getts till respondenterna i missivbreven gällande om vad som 
kommer att ske under intervjuerna och med det insamlade materialet. Det framgick 
även information gällande att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst 
kunde ångra sig under intervjuns gång. Därefter har de fått gett sitt samtycke till att 
delta i studien. 
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I denna studie har konfidentialitetskravet beaktats i missivbreven genom att de 
deltagande respondenterna i denna studie fått tagit del av att deras identitet kommer 
att vara skyddad genom att de i arbetet inte kommer framgå vad de heter eller vilket 
kön de har. Samt att respondenterna fått veta att allt insamlat material kommer att 
skyddas och förvaras så att icke behöriga kan komma åt det (Vetenskapsrådet, 2011).  
Detta krav har även beaktats i denna studie genom att information getts till 
respondenterna i missivbreven gällande att handledaren kommer ha tillgång till 
materialet utöver skribenterna. 

Respondenten har även i missivbreven till denna studie underrättats om 
nyttjandekravet som innebär att den information som framkommer under intervjun 
endast kommer att användas i författarnas lärarstudier och forskningssyfte. Och att 
arbetet kommer att bli en offentlig handling när det publiceras. (Vetenskapsrådet, 
2011). Genom att respondenterna fått dessa krav i missivbrev innan intervjuerna 
anses dessa krav vara uppfyllda vid intervjutillfället.  

 

4. Resultat 

Nedan följer redovisning av det insamlade intervjumaterialet till studien från de 
kommunala skolorna. Resultatet kommer att presenteras med utgångspunkt från 
forskningsfrågorna: Vilken syn har rektor, lärare och specialpedagog gällande 
pedagogik och arbetssätt gentemot elever med ADHD diagnos och Asperger syndrom 
samt Vilken syn har rektor, lärare och specialpedagog på inkludering och en skola för 
alla gällande elever med ADHD diagnos och Asperger syndrom? Så att strukturen ska 
bli enkel att följa. Upplysas bör att det väsentliga fokuset i resultatet inte har legat på 
hur många respondenter på vardera skola som svarat likartat på en intervjufråga. 
Med anledning av detta anses det inte väsentligt i denna studie att ange hur många 
respondenter som svarat vad. Det kommer endast belysas om en respondent är 
ensam om sitt svar, om flertalet eller majoriteten av dem givit likadana svar, eller om 
samtliga respondenter svarat likadant. 

4.1 Resultatpresentation 

4.1.1 Pedagogik och Arbetssätt 

En lärare berättar att denne har ett barn med diagnos och det har gjort att läraren 
måste tänka efter vad denna kan göra för att hjälpa eleven så mycket som möjligt. 
Läraren berättar att den har läst på lite extra och letat lite mer om vad det innebär att 
ha den diagnosen som eleven har. Läraren betonar att den måste tänka lite extra på 
vart eleven ska sitta, vilket material som ska tas fram och hur tydlig och vilken 
struktur som krävs för denna elev, men som även är anpassat till resten av klassen. 
Läraren berättar att: 

ibland så saknar jag kompetensen för att möta en speciell individ och då får jag ta 
kontakt med någon som kanske kan ha den kompetensen och förklara mitt 
problem. För här på skolan finns det ett stödteam med rektor och, 
specialpedagoger som kan finnas till hands när jag behöver. 
 

Enligt en lärare är det bra att ha en tydligare struktur i klassrummet, med tydlig 
struktur menar läraren att dagen börjar på samma sätt genom att läraren 
tillsammans med eleverna går igenom vad som ska hända under dagen lektion för 
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lektion på tavlan. Vartefter en lektion är klar så stryks den över för att eleverna lättare 
ska få överblick över vad som är kvar av skoldagen. Att lärare förbereder eleverna på 
vad som ska hända är viktigt för att de ska få en överblick gällande hur dagen ser ut. 
Läraren poängterar att: 

Förberedelse är a och o, för om det till exempel skulle vara så att jag är osäker på 
en lektion så kan jag sätta ett frågetecken på tavlan så förstår oftast eleverna vad 
det innebär.  
 

Elever med ADHD och Asperger har enligt läraren lättare att förstå ett frågetecken 
som ett svar på att läraren inte riktigt vet vad som ska ske just då. Läraren berättar att 
denne även tänker på hur klassrummets miljö ska vara för att dessa elever ska kunna 
arbeta så bra som möjligt, läraren anser att rummet ska skapa ett lugnt intryck både 
via syn samt hörseln. I klassrummet berättar läraren att de har persienner nerdragna 
och så lite saker framme som möjligt, det som finns framme sitter i ordning och reda 
uppe på väggarna. Läraren poängterar att eleverna själva inte får sätta upp något på 
väggarna utan läraren vill ha raka linjer och symmetri. Avslutningsvis så vill denne 
lärare påpeka att: 

ett gott samarbete med föräldrar är viktigt samt att anpassa allt material och se 
till att det finns åtgärdsprogram med täta uppföljningar.  
 

En lärare som arbetar på en grundsärskola har även anpassat sin undervisning efter 
elevens behov. Eleven får ha kortare arbetspass helt ensam med läraren fast en del av 
undervisningen sker i grupp, dock kan inte lektionerna vara så långa för det blir för 
mycket för eleven. Läraren poängterar att i denna elevs klass är det bara tre elever 
som går och det är för mycket. Lärare anser sig ha den kompetensen som behövs för 
att arbeta med dessa elever, och berättar även att rektorn brinner för dessa elever och 
gör allt för att eleverna och lärarna ska få det stöd som de behöver. 

Majoriteten av lärarna försöker anpassa arbetssätt, arbetsmaterial och miljö för barn 
med ADHD och Asperger. Struktur, rutiner och tydlighet är enligt lärarna a och 
o vid arbete med elever med dessa diagnoser.  

Samtliga lärare var överrens om att en tydlig struktur gällande pedagogik och 
arbetssätt är vad som behövs för elever med ADHD diagnos samt Asperger syndrom 
för att de ska klara av vardagen i skolan.  

Samtliga respondenter anser att det finns olika sorters behov i klassrummen samt att 
alla elever är olika och har olika behov, och det finns som sagt inget mall som säger 
hur just en elev med Asperger eller ADHD ska vara.  

Flertalet av lärarna ansåg att de hade lite kompetens eller kunskap gällande elever 
inom autismspektrat, men att de gärna vill ha mer utbildning inom detta område för 
att kunna bemöta eleverna på ett bättre sätt genom att de har blivit mer insatta i vad 
dessa diagnoser innebär och vad eleven behöver för stöd för att klara skolgången.  

Samtliga lärare är nöjda med det stöd de får från rektor samt specialpedagog för att 
kunna bemöta elever med ADHD och Asperger utifrån deras behov samt 
förutsättningar. 

Samtliga lärare var även överens om att tiden inte fanns till för att kunna 
individanpassa och planera sin undervisning som de skulle vilja, eftersom det krävs 
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mer tid för planering när det finns barn med ADHD diagnos samt Asperger syndrom i 
klassen. Rektorn belyste även detta med tid och poängterar att lärarna själva har 
berättat att det kräver mera tid att planera när det finns elever med ADHD diagnos 
samt Asperger syndrom i klassen, och tid är väl en bristvara i skolan idag betonar 
rektorn. Rektorn anser att:  

tid är något som behövs prioriteras och arbetas mer med då det är skolornas roll 
att se till att tiden finns eller åtminstone att det upplevs att den tiden finns.  
 

Specialpedagogerna menar att deras roll när det kommer till pedagogik och arbetssätt 
är att de ska fungera som en rådgivare samt bollplank för både lärarna och elever i 
behov av särskilt stöd. Samt att de ska stötta och hjälpa till ute i klassrummen, 
eftersom de har den kompetensen. 

4.1.2 Inkludering 

Rektorn berättade att på deras kompetensutvecklingsdagar har de ett återkommande 
tema och det är inkludering. där de går igenom olika diagnoser och hur de kan göra 
för att underlätta för just den diagnosen samt se över vilket stöd eleverna för det 
mesta behöver, men det gäller ju inte bara dem med den diagnosen. Rektorn betonar 
också att det gäller att individualisera för varje lärare, så det gäller att skapa lärande 
mellan lärarna och se till att de får stöttning av specialpedagogerna. Rektor menar 
även att:  

Det är ju så att vi alla är i behov av särskilt stöd så varför välja ut vissa elever och 
sätta dem i situationer där de måste skapa problemskapande beteenden för att 
överhuvudtaget överleva. 
 

Rektorn tillägger att dennes skola är en modellskola för inkludering, med det menas 
att de har en speciell undervisningsklass som kommit från en egen skola där deras 
lokaler var uttjänta och de behövde tänka om och tänka lite nytt. Att vara modellskola 
menas med att lärare och rektorer på andra skolor vill titta närmare på de skolorna 
och se vad de gör för att skapa inkluderande tankar och förhållningssätt för eleverna. 
Enligt rektorn så är målet med dessa klasser att få eleverna helt inkluderade, och för 
att det inte ska finnas så många onödiga misslyckanden att nå målen så slussas 
eleverna ut pö om pö i de vanliga klasserna. Rektorn tillägger: 

 För vi har alla våra diagnoser och behov, jag brukar kalla mig själv för en rektor 
med behov av sälskilt stöd. 
 

En utav lärarna berättar att de är en integreringsskola för alla olika sorters funktions 
nedsättningar. Denne berätta även att det finns ett speciellt arbetslag för dessa elever 
som hjälper dem att bli utslussade i vanliga klasser. Läraren påpekar vidare att flera 
av lärarna hade varit skeptiska till detta i början men har sett att det har fungerat 
superbra. 

 En lärare berättar att deras elever som är i behov av särskilt stöd är integrerade i den 
vanliga undervisningen. En av annan lärare betonar:  

 På vår skola har dessa elever alltid varit integrerade i den vanliga 
undervisningen. Barn med ADHD eller inom autismspektra ska absolut inte gå i 
särskola. 
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Läraren som arbetar på en grundsärskola berättar att den har en elev som skulle 
slussas över till vanlig skola, men fick ett beslut om att få gå kvar på grundsärskolan 
för undervisning men är inskriven i grundskolan. Och denna elev är inkluderad i 
särskoleklassen.  

En av lärarna berättar om en elev som har ADHD och denne klarar inte av att vara i 
klassrummet på grund av sin diagnos enligt läraren. Eleven klarar tydligen enligt 
läraren bara av att vara med kortare stunder då läraren anser att denne stör de andra 
eleverna för mycket och på grund av det får eleven lämna klassrummet och blir på så 
vis exkluderad från sin klass. 

En av specialpedagogerna berättar att på dennes skola så går elever med Asperger 
och ADHD inte i särskola utan de eleverna är inkluderade i klasserna. 
Specialpedagogen betonar att:  

Vi arbetar på alla plan med olika strategier för att få alla barn att fungera i 
gruppen. 

 

4.1.3 Skola för alla 

Rektorns synsätt när det kommer till en skola för alla ansåg att det inte är förrän nu i 
och med den nya lagen som det först då blir en skola för alla. Rektorn anser att elever 
som gått i special undervisningsklass eller särskola har varit exkluderade från de så 
kallade normala barnen. Även om rektorn kan se att speciell undervisningsklass eller 
särskola kan vara bra för elever i behov av särskilt stöd, så tycker rektorn att det är 
bättre att ha alla elever i samma byggnad då det berikar och faktiskt är en skola för 
varje elev. Rektorn menar att det är varje skolas uppdrag att ta emot varje elev 
oavsett tillstånd, diagnos eller vad det nu kan vara elever är i behov av. Detta är för 
rektorn jätteviktigt. Rektorn tycker att i och med den nya lagen så har nu skolan 
rätten på sin sida. Rektorn säger också att det är otroligt viktigt med ett samarbete 
med lärarna för det är ändå de som ska ta hand om själva vardagen med eleverna, än 
att sitta i skolledningen och bara tro och tycka att det ska vara en skola för alla. Det 
gäller enligt rektorn att driva på den processen och stå för den skola som tror på 
betonar rektorn. Och det blir nu mycket lättare med lagen på vår sida enligt rektorn.  

Rektorn betonar:  

Det blev bättre av det här beslutet tänker jag, så från att ha exkluderat dem så 
inkluderar vi dem. 
 

En lärare betonar:  

Vi har en rektor som brinner för våra barn. Hon slåss med näbbar och klor för att våra 
elever skall få de resurser de behöver. De är få som har det så! 
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4.2 Resultatsammanfattning 

Rektorn ansåg i och med den nya lagen att det är just då som det blir en skola för alla. 
Alla respondenterna var överens om att alla elever skulle inkluderas oavsett vilket 
behov av stöd de är i behov av.     

Alla lärare som intervjuades svarade att de anpassar sitt förhållningssätt så 
strukturerat det bara går och försöker att anpassa undervisningen i den mån det går 
utifrån varje enskild elev. Alla lärare var överens om att tiden inte fanns till för att 
kunna individanpassa och planera sin undervisning, detta var även något som 
rektorn hade insyn i att lärarna ansåg eftersom de hade påpekat att de behöver mer 
tid för att kunna planera. Därför ansåg rektorn att tiden är något som behöver 
prioriteras och arbetas med i skolorna, eftersom det är en skyldighet att se till så att 
tiden finns. 

Samtliga lärare är nöjda med det stöd de får ifrån rektor och specialpedagog.  

Specialpedagogerna menar att deras roll är att fungera som en rådgivare för lärarna 
och elever i behov av särskilt stöd. Samt att de ska stötta och hjälpa till ute i 
klassrummen. Då de har kompetensen och ska finnas som ett stöd för både lärare och 
elever oavsett behov. 

 

5. Resultatanalys och resultatdiskussion 

Nedan följer resultatanalys av det insamlade intervjumaterialet till studien som 
redovisats under resultatpresentation och resultatsammanfattning. Resultatanalysen 
presenteras med utgångspunkt från forskningsfrågorna så att strukturen ska bli enkel 
att följa. Resultaten som framkommit genom intervjuerna kommer att analyseras 
med hjälp av litteraturen som presenterades under punkt två litteraturer. Dessutom 
presenteras även under denna rubrik resultatet om vilka syner som finns hos rektor, 
lärare och specialpedagog gällande pedagogik, arbetssätt, inkludering och en skola 
för alla gentemot dessa elever.  

5.1 Resultatanalys 

5.1.1 Pedagogik och Arbetssätt 

Majoriteten av lärare som intervjuades försöker anpassa arbetssätt, arbetsmaterial 
och miljö för elever med ADHD och Asperger. I studien visade det sig även att 
samtliga lärare var överrens om att en tydlig struktur gällande pedagogik och 
arbetssätt är vad som behövs för dessa elever.  En tanke som väcks är att samtliga 
lärare men även rektorn som deltog i denna studie poängterade att tiden för 
planering var knapp, vilket kan leda till att lärarna ej kan uppnå den struktur som de 
vill och som är optimal för elever med ADHD och Asperger. Enligt Winter (2008) är 
det otroligt viktigt att som lärare behålla och skapa en kontinuitet i klassrummet, 
eftersom elever med Asperger behöver struktur i sin vardag och reagerar negativt på 
oväntade förändringar.  
 

I studien framkom det att en lärare arbetar på en grundsärskola men har en elev som 
är inskriven på vanlig skola men får gå kvar fysiskt på särskolan. Denne lärare har 
fått anpassat sin undervisning utifrån denna elev, till att undervisa enskild men även i 
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helklass och då framkom det att i dennes klass var det fyra elever och för denna elev 
var det alldeles för många. Eleven skulle enligt läraren inte klara av att gå i en normal 
klass. Det skulle kunna vara så att rektorn men även läraren på denna skola har en 
elevsyn som utgår ifrån att alla ska ha möjlighet att lyckas samt att de ska ha rätt att 
få den individanpassade undervisning som de behöver. Detta är något som betonas 
tydligt i Lgr -11(Utbildningsdepartementet, 2011) genom att det uttrycks att skolan 
ska erbjuda elever en strukturerad undervisning både enskilt såväl som i helklass. 

I studien upptäcktes en skillnad mellan vad lärarna ansåg som viktigast att 
strukturera, några lärare ansåg att det var viktigare att strukturera klassrummet 
medans andra ansåg att undervisningen är viktigare att strukturera. Det verkar vara 
upp till varje lärare att själv anse vad som är viktigast för just deras elever. Men 
lärarna var väl medvetna om att det krävs en hel del anpassningar både i 
klassrummet och i undervisningen för att få det att fungera. Enligt Winter (2003) är 
det bra att läraren har en strukturerad ordning i klassrummet men att det är lika 
viktigt att ha en bra struktur på sin undervisning. För att elever med Asperger eller 
annan funktionsnedsättning men även de så kallade normala eleverna ska må bra av. 
Vilket är lärarens uppdrag enligt Lgr -11 (Utbildningsdepartementet, 2011) att ta 
hänsyn till varje enskild individs behov samt stärka elevens tillit och vilja till att vilja 
lära sig och känna att eleven har förtroende till sin egen förmåga.  

I studien framkom det att det finns olika sorters behov i klassrummen samt att alla 
elever är olika och har olika behov var alla i studien överrens om. Det skulle kunna 
vara så att lärarna genom denna elevsyn är insatta i att det inte går att generalisera 
elever med ADHD samt Asperger, och att det inte finns några riktlinjer som säger hur 
just en elev med Asperger eller ADHD ska vara. Detta kan tydligt kopplas till det 
Kaland (2003) beskriver om att den kliniska bilden av autistiskt tillstånd kan vara 
svår bedömt då många beteenden som förekommer i autism påminner om beteenden 
för Asperger syndrom och troligtvis överlappar med andra syndrom.  

I studien framkom det att flertalet av lärarna hade lite kompetens eller kunskap 
gällande elever inom autismspektrat, men att de gärna vill ha mer utbildning inom 
detta område. En tanke som väcks är att det kan vara komplicerat att få mer 
utbildning inom autismspektrat, men även att fördjupa sig inom andra områden 
genom kurser med mera, eftersom skolor i dagens samhälle inte har pengar över till 
kurser och fortbildningar på grund av att det bland annat råder besparingskrav och 
neddragningar. Ytterligare en tanke som väcks är att om lärarna får den fortbildning 
som de behöver inom de ämnen som de anser som angelägna, kan lärarna bemöta 
eleverna på ett mer professionellt vis. För enligt Lgr11 så ska lärarna få den 
kompetensutveckling de behöver för att kunna utföra sina uppgifter samt för att 
kunna bemöta eleverna på ett professionellt sätt. Och enligt skollagen § 4 ska det tas 
hänsyn till elevers olika behov och eleverna ska ges det stöd och den stimulans som 
krävs för att kunna utvecklas så långt som det är möjligt för dem (SFS 2010). 

För en lärare är det av betydelse att den tänker på vart elever med diagnos ska 
placeras i klassrummet, vilket material som ska tas fram samt hur tydlig och vilken 
struktur som krävs för dessa elever. Dessa anpassningar som läraren betonar kan 
kopplas till det Hellström (2007), Wormnaes (2001) och Kutscher (2010) skriver om 
att läraren bör tänka över vart den lämpligaste placeringen för eleven finns samt att 
det enligt Hellström (2007) är viktigt att läraren ger eleven begränsade, tydliga 
arbetsuppgifter samt korta arbetspass där hänsyn bör tas till elevens för det mesta 
begränsade uthållighet. Detta är även något som Gillberg (2004) tar upp genom att 
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skriva om att barn med ADHD i den tidiga skolåren oftast inte kan koncentrera sig 
mer än ett par minuter åt gången. Det som skulle kunna bli komplicerat när det 
kommer till placeringen av en elev med speciella behov, kan vara att skolsalarna för 
det mesta inte är rymliga för att placeringen ska kunna bli optimal. För en del elever i 
behov av särskilt stöd behöver ha en fri yta som är stor runt omkring sig, för att det 
inte ska vara något som stör eller tar fokus från det eleven ska arbeta med. Men detta 
är för det mesta inget som lärarna kan råda över, utan de får försöka anpassa sig efter 
den yta som de har att tillgå, eftersom de i de flesta fall innehar lite inverkan när det 
kommer till utformningen av skolornas lokaler. Utformningen av skolan är oftast 
något som bestäms av högre instanser när skolan fortfarande är i planeringsstadiet 
och byggritningar görs. Men det är ändå enligt Lgr11 lärarnas ansvar att samverka för 
att skolans miljö ska bidra till en harmonisk miljö som främjar utveckling samt 
lärande. 

Det som framkom i denna studie var att tid ansågs vara en bristvara i lärarnas arbete, 
det fanns exempelvis inte tillräckligt med tid för att kunna förebereda samt planera in 
vad som skulle ske i undervisningen. En tanke som väcks är hur majoriteten av dessa 
lärare lyckas vara så engagerade och hur mycket individanpassning som de hinner 
med i undervisningen fast tiden för planering inte fanns? Det kanske kan vara så att 
det hos lärarna finns en förståelse för eleverna som gör att lärarna ändå finner den 
tiden på något sätt för att de ska kunna skapa en god lärandemiljö för eleverna, så att 
det leder till att elevernas lust till att lära stimuleras. Rektorn samtalade även denne 
om att det behövs tid för att få skolan att fungera och att tiden tyvärr inte finns. En 
tanke som väcks är att det är en fördel att rektorn har uppmärksammat lärarnas 
synpunkter samt att rektorn vill göra något åt det för att förbättra miljön för lärarna 
samt eleverna. För i Lgr11 betonas det att rektorn har huvudansvaret för att 
arbetsmiljön i skolan ”utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper” (Utbildningsdepartementet, 2011:18). Vi uppfattade det även som att 
samtliga lärare ville ha mera tid till att kunna planera sin undervisning, denna tid 
finns inte att ta ifrån någonstans, men rektorn ansåg att detta är något som behöver 
prioriteras och arbeta mer med tid eftersom lärare enligt Lgr11 
(Utbildningsdepartementet, 2011) ska sträva efter en balanserad undervisning samt 
att läraren ska kunna integrera kunskaper i olika former i sin undervisning.  

I studien framkom att det var endast en lärare som tog upp detta med 
åtgärdsprogram för elever som är i behov av särskilt stöd, vilket kan ses som negativt 
att inte fler lärare tog upp och lutade sig emot. Då det är upp till varje rektor på en 
skola enligt § 8 att se till att elever som är i behov av särskilt stöd ska utredas 
skyndsamt, och skulle det visa sig att elever har ett behov av stöd skall detta 
tillgodoses. Och då enligt § 9 skall skolan upprätta ett åtgärdsprogram där det ska 
framgå vilka behoven är, vad som behövs göras hur det ska göras samt att det ska 
följas upp och utvärderas (SKF 2010). En tanke som väcks är att detta faktiskt är 
något som lärarna behöver och har rätt till för att de ska kunna trygga 
undervisningen för elever som är i behov av särskilt stöd. För i Lgr11 betonas det att 
samtliga som arbetar i skolan ska stödja samt uppmärksamma elever som är i behov 
av särskilt stöd, (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Specialpedagogerna menar att deras roll är att fungera som en rådgivare för lärarna 
och elever i behov av särskilt stöd. Samt att de ska stötta och hjälpa till ute i 
klassrummen, då de har kompetensen och ska finnas som ett stöd för både lärare och 
elever oavsett behov.  Det skulle kunna vara så att lärarna genom det stöd de får från 
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specialpedagogerna får en god grund att utgå från gällande hur de ska kunna gå 
tillväga för att få en mer individanpassad undervisning, med utgångspunkt från varje 
enskild elev. Detta får stöd i det som står i SFS (2010) § 10 där det står att barnets 
bästa ska vara utgångspunkten i all utbildning.   

5.1.2  Inkludering 

Det framkom att rektorns synsätt när det kommer till en skola för alla är den att det 
inte är förrän nu i och med den nya lagen som det först då blir en skola för alla. 
Rektorn anser att elever som gått i special undervisningsklass eller särskola har varit 
exkluderade från de så kallade normala barnen. Det skulle kunna vara så att rektorn 
har den elevsynen att alla elever ska vara mer integrerade med varandra, eftersom det 
då kan främja kunskapsutvecklingen samt förståelsen för att alla är olika samt att de 
får vetskap om att alla elever inte kan ta till sig kunskap på samma vis. Det skulle 
även kunna vara så att rektorn i och med den nya lagen vågar integrera elever i behov 
av särskilt stöd mer i de vanliga klasserna, eftersom rektorn nu har rätten på sin sida 
och kanske inte behöver bli ifrågasatt för sina beslut i lika stor omfattning. Det kan 
kopplas till det Emanuelsson (2004)  menar att begreppet integrering sedan länge 
varit vägledande på många sätt för att den stöttat skolans och undervisningens behov 
av särbehandling av elever med funktionsnedsättningar. Men att detta har blivit ett 
skäl till att förnya och bli tydligare genom att använda begreppet inkluderande 
undervisning i stället. ”Inkludering skulle då vara tydligare relaterat till ett 
inkluderande ”alla” och utmaningarna i ”skolan för alla” därmed också tydligare 
riktade mot att motverka exkludering för vissa.” Emanuelsson (2004:110–111). 

Även om rektorn kan se att speciell undervisningsklass eller särskola kan vara bra för 
elever i behov av särskilt stöd, så tycker rektorn att det är bättre att ha alla elever i 
samma byggnad då det berikar och faktiskt är en skola för varje elev. En tanke som 
väcks är att rektorn kanske tycker att elever exkluderas om de inte får vara i samma 
byggnad som de normala eleverna. Det som rektorn belyser kan kopplas till det Hill 
och Rabe (2010) skriver om att i skolsammanhang har integration enligt Hill och 
Rabe (2010) inneburit att den inkluderat i stora drag all förekommande undervisning 
som inte var helt segregerad. Det vill säga, alla undervisningar som inte förekom i 
isolerade skolbyggnader för elever med funktionshinder var det som betraktades som 
integration. 

Rektorn säger också att det är otroligt viktigt med ett samarbete med lärarna för det 
är ändå de som ska ta hand om själva vardagen med eleverna, än att sitta i 
skolledningen och bara tro och tycka att det ska vara en skola för alla. Det gäller 
enligt rektorn att driva på den processen och stå för den skola som respondenten tror 
på. En tanke som väcks är att rektorn kanske har erfarenheter när det kommer till att 
inte stå för det denne tror på och driva på processen som denne tror på. Det som 
rektorn tar upp kan kopplas till det Falkmer(2009) om att inkluderande undervisning 
ska skapa möjligheter för utveckling och lärande i en hel grupp men att främst göra 
förändringar för de som har störst behov av att utvecklas. Och det blir nu mycket 
lättare med lagen på vår sida enligt respondenten. 

Rektorn berättade att på deras kompetensutvecklingsdagar har de ett återkommande 
tema och det är inkludering. En tanke som väcks är att rektorn vill delge så mycket 
kunskap som möjligt till sina kolleger för att de på bästa möjliga sätt ska kunna möta 
varje enskild elev utifrån där denne befinner sig och som Falkmer (2009) menar är 
att det krävs en generell kunskap och samverkan med specialpedagoger och andra 
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fördjupande kunskaper om funktionsnedsättningar, för att kunna förstärka ett 
arbetslag och dess resurser. Rektorn tillägger att dennes skola är en modellskola för 
inkludering, med det menas att de har en speciell undervisningsklass som kommit 
från en egen skola där deras lokaler var uttjänta och de behövde tänka om och tänka 
lite nytt. Att vara modellskola menas med att lärare på andra skolor vill titta närmare 
på de skolorna och se vad de gör för att skapa inkluderande tankar och 
förhållningssätt för eleverna. Enligt rektorn så är målet med dessa klasser att få 
eleverna helt inkluderade, och för att det inte ska finnas så många onödiga 
misslyckanden att nå målen så slussas eleverna ut pö om pö i de vanliga klasserna. 
Det skulle kunna vara så att rektorn har den synen att alla är lika värda och har rätt 
till samma utbildning som de så kallade normala barnen och att få vara delaktiga 
under samma tak. Det som rektorn berättar kan sammanföras med det Falkmer 
(2009) menar att en människa ska inte behöva föras in i något som redan finns. 
Falkmer(2009) menar att begreppet inkludering borde beskrivas som något som 
händer i en hel grupp eller mellan inblandade individer. Att inkluderande 
undervisning ska skapa möjligheter för utveckling och lärande i en hel grupp men att 
främst göra förändringar för de som har störst behov av att utvecklas. 

En lärare berättar att de är en integreringsskola för alla olika sorters funktions 
nedsättningar. Denne berätta även att det finns ett speciellt arbetslag för dessa elever 
som hjälper dem att bli utslussade i vanliga klasser. Läraren påpekar vidare att flera 
av lärarna hade varit skeptiska till detta i början men har sett att det har fungerat 
superbra. Det skulle ha kunnat vara så att lärarna efter att denna omställning var 
genomförd fick mer insikt samt förståelse för barn i behov av särskilt stöd. Enligt 
Falkmer (2009) är en viktig faktor för att skapa en inkluderande skolmiljö för elever 
med funktionsnedsättningar är att det finns en grundläggande förståelse för dessa 
funktionsnedsättningar.    

En annan lärare och en specialpedagog berättar att deras elever som är i behov av 
särskilt stöd är integrerade i den vanliga undervisningen. Det skulle kunna vara så att 
denna lärare och specialpedagog har de förhållningssättet och synen att alla elever 
ska vara inkluderade från början och då har de hållit fast vid det arbetssättet och på 
så vis fått det att fungera. Detta som läraren och specialpedagogen berättar om kan 
kopplas till det som Falkmer (2009) skriver om gällande att begreppet inkludering 
kan tolkas som strävan efter en verksamhet med ett mål att alla är inkluderade från 
början enligt Falkmer (2009).   

En lärare som arbetar på en grundsärskola berättar att den har en elev som skulle 
slussas över till vanlig skola, men fick ett beslut om att få gå kvar på grundsärskolan 
för undervisning men är inskriven i grundskolan. En tanke som väcks är att rektorn 
samt lärarna på denna skola har individanpassat undervisningen utifrån elevens 
individuella förutsättningar samt behov så att förutsättningar finns att eleven kan 
tillgodogöra sig undervisningen utifrån grundskolan mål i kursplanen, fast den går 
kvar i särskolan. Falkmer (2009) poängterar att möjligheterna att nå målen i skolans 
kursplan samt läroplanen ska även det innebära inkludering i skolan. 

En annan lärare berättar om en elev som har ADHD och denne klarar inte av att vara 
i klassrummet på grund av sin diagnos enligt läraren. Det skulle kunna vara så att 
läraren kanske behöver tillämpa ett annat tillvägagångssätt för att möta den eleven 
och beakta det som Gerland (2010) menar att ett tydliggörande pedagogik skulle 
kunna vara ett hjälpmedel som ger svar på vad som kan göras till exempel ett schema. 
För vad ska göra, med vem, hur ofta och länge och vad skulle kunna hända sedan. 
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Genom att schemat har en särskild plats i rummet för aktiviteten så tydliggörs 
platsen, arbetsordningen samt instruktionerna för aktiviteten. En annan tanke som 
väcks är att det skulle kunna vara så att läraren från början haft en vision om ett 
inkluderande förhållningssätt, men nu istället upplever det som Assarson (2009) 
skriver om att elever i behov av särskilt stöd kanske inte kan tillgodoses i den stora 
gruppen och då blir namnet individanpassas undervisning värt sitt namn, men 
Assarson (2009) menar att inkluderande perspektivet är bara en ideologisk vision. 
Och när visionen möter verkligheten menar Assarson (2009) att risken för elever i 
behov av särskilt stöd blir utan de stöden. Vidare betonar läraren att eleven klarar 
enbart av att vara med kortare stunder då läraren anser att denne stör de andra 
eleverna för mycket och på grund av det får eleven lämna klassrummet och blir på så 
vis exkluderad från sin klass. En tanke som väcks är att läraren skulle kunna göra det 
som Attwood (1998) belyser som viktig att som lärare uppmuntra lekar som bygger 
på samarbete. Att läraren delar in eleverna i mindre grupper, finns till hands och 
övervakar samt vägleder i hur eleven ska vänta på sin tur och hur Asperger eleven kan 
låta andra elever få berätta sina förslag och få eleven med Asperger att acceptera 
dessa förslag.  

5.1.3  Skola för alla 

Rektorn menar att det är varje skolas uppdrag att ta emot varje elev oavsett tillstånd, 
diagnos eller vad det nu kan vara elever är i behov av. Det som rektorn poängterar 
kan kopplas till det Nilholm (2006) tar upp gällande att idén om en skola för alla har 
länge varit en stor vision för skolan för att kunna erbjuda utmaningar, men Nilholm 
(2006) menar att visionen har setts som ett reformarbete och därigenom har 
begreppet inkludering uppkommit och skulle kunna ses som en skola för alla barn 
och där inkluderas barn i behov av särskilt stöd. En tanke som väcks är att det måste 
även finnas kunskap för att klara av att ha alla elever inkluderade för utan rätt 
kunskap och förståelse kan det nog illa. 

5.2  Resultatdiskussion  

Vi anser att vi har uppnått syftet med studien och fått svar på våra forskningsfrågor. 
Vårt syfte med denna studie var att undersöka vilken syn som finns gällande 
pedagogik och arbetsätt gentemot elever med ADHD diagnos och Asperger syndrom. 
Samt att undersöka inkludering och en skola för alla, så att elever med ADHD 
diagnos samt Asperger syndrom ska ges möjlighet till att inkluderas i en skola för alla 
på bästa sätt. 

5.2.1 Pedagogik och arbetssätt 
 
I studien framkom det att det finns olika sorters behov i klassrummen samt att alla 
elever är olika och har olika behov var alla i studien överrens om. Genom 
forskningslitteraturen som förekommit i denna studie har det även framkommit att 
elever med ADHD samt Asperger kan ha stor variation när det kommer till symptom 
och beteende. Därför är det av betydelse att lärare i skolorna individualiserar 
undervisningen utifrån varje enskild elev och inte generaliserar alla som att de har 
samma behov av stöd eftersom de har samma diagnos. Kaland (2003) skriver om att 
den kliniska bilden av autistiskt tillstånd kan vara svår bedömt då många beteenden 
som förekommer i autism påminner om beteenden för Asperger syndrom och 
troligtvis överlappar med andra syndrom.  
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Studien har även påvisat att det är av vikt att lärare samt rektorer innehar kunskaper 
gällande dessa diagnoser så att möjlighet finns för att kunna underlätta och hjälpa 
dessa elever i sin skolgång. Därför är det viktigt att undervisningen i skolan ska bidra 
till att motverka de orättvisor samt sociala olikheter som kan förekomma, det är 
något som även Iglum Rønhovde (2006) betonar genom att säga att undervisningen i 
en skola för alla ska bidra för att motarbeta orättvisor och sociala olikheter. 
 

Majoriteten av lärare i studien försöker anpassa arbetssätt, arbetsmaterial och miljö 
för elever med ADHD och Asperger. I studien visade det sig även att samtliga lärare 
var överrens om att en tydlig struktur gällande pedagogik och arbetssätt är vad som 
behövs för dessa elever.  Samtliga lärare men även rektorn som deltog i denna studie 
poängterade att tiden för planering var knapp, vilket kan leda till att lärarna ej kan 
uppnå den struktur som de vill och som är optimal för elever med ADHD och 
Asperger. Därför är det viktigt att prioritera så att tid för planering finns, så lärarna 
kan ha möjlighet att tillgodose varje enskild elevs behov samt förutsättningar i 
undervisningen. För enligt Winter (2008) är det otroligt viktigt att som lärare behålla 
och skapa en kontinuitet i klassrummet, eftersom elever med exempelvis Asperger 
behöver struktur i sin vardag och reagerar negativt på oväntade förändringar.  
Detta är lärorikt att få vetskap om och något som lärarstuderande kan ta med sig i 
sina ryggsäckar eftersom de ska ut i arbetslivet som lärare, men det är även något 
som är viktigt för lärare som redan är verksamma ute i skolor att tänka på. Hur 
kunniga lärare än är om elever med ADHD diagnos och Asperger syndrom och dessa 
elevers behov samt förutsättningar, så kan det förekomma hinder som lärarna inte 
råder över som exempelvis tidsbrist för planering när det kommer till att anpassa 
arbetsätt samt miljön. Men det är ändå lärarnas huvudansvar enligt Lgr11 att 
samverka för att skolans miljö ska bidra till en harmonisk miljö som främjar 
utveckling samt lärande. Och därför bör rektorn se till att den tidens finns för lärarna. 

5.2.2 Inkludering  

I studien framkom det att rektorn hade blivit lite ställd över frågan angående en skola 
för alla, rektorn kände att det är väl självklart att vi ska inkludera alla elever i skolan 
det är då vi får en skola för alla. Rektorn anser att elever som fått gå i specialklasser 
eller på särskola blir exkluderade från de så kallade normala barnen. Rektorn och 
lärarna var överrens om att det säkerligen kan vara bra för vissa elever som är i behov 
av särskilt stöd att få gå i egna klasser eller i särskola. Rektorn menar att dessa elever 
ska kunna finnas under samma tak som de så kallade normala eleverna för då blir det 
en inkluderingsskola. Emanuelsson (2004) belyser detta med inkluderingsskola 
genom att uttrycka sig på följande vis: ”Inkludering skulle då vara tydligare relaterat 
till ett inkluderande ”alla” och utmaningarna i ”skolan för alla” därmed också 
tydligare riktade mot att motverka exkludering för vissa.” Emanuelsson (2004:110–
111). 

Även om rektorn kan se att speciell undervisningsklass eller särskola kan vara bra för 
elever i behov av särskilt stöd, så tycker rektorn att det är bättre att ha alla elever i 
samma byggnad då det berikar och faktiskt är en skola för varje elev. Det som rektorn 
belyser kan kopplas till det Hill och Rabe (2010) skriver om att i skolsammanhang 
har integration enligt Hill och Rabe (2010) inneburit att den inkluderat i stora drag 
all förekommande undervisning som inte var helt segregerad. Det vill säga, alla 
undervisningar som inte förekom i isolerade skolbyggnader för elever med 
funktionshinder var det som betraktades som integration. 
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Majoriteten av lärarna som deltog i studien arbetar med att inkludera barn med 
AHDH och Asperger redan från start i klassrummen med de normala barnen som 
inte har dessa diagnoser. Däremot var det en lärare som utmärkte sig genom att den 
exkluderade en elev som har ADHD från sin undervisning när den blev störande 
genom att eleven då fick lämna klassrummet. Enligt Falkmer (2009) är en viktig 
faktor för att skapa en inkluderande skolmiljö för elever med funktionsnedsättningar, 
är att det finns en grundläggande förståelse för dessa funktionsnedsättningar. Vilket 
det inte verkade finnas hos denna lärare. Då läraryrket går ut på att arbeta för en 
skola för alla så bör undervisningen anpassas utifrån varje enskild individ så den kan 
inkluderas i klassen utifrån sina villkor och behov. Falkmer (2009) betonar att 
inkluderande undervisning ska skapa möjligheter för utveckling och lärande i en hel 
grupp men att främst göra förändringar för de som har störst behov av att utvecklas. 

5.2.3 Skola för alla 

Det framkom i studien att rektorn anser att det nu kan bli en skola för alla eftersom 
att rätten nu finns på skolans sida i och med den nya lagen, och det är varje skolas 
uppdrag att ta emot varje elev oavsett tillstånd, diagnos eller vad det nu skulle kunna 
vara som eleven är i behov av. Det som rektorn poängterar kan kopplas till det 
Nilholm (2006) tar upp gällande att idén om en skola för alla har länge varit en stor 
vision för skolan för att kunna erbjuda utmaningar, men Nilholm (2006) menar att 
visionen har setts som ett reformarbete och därigenom har begreppet inkludering 
uppkommit och skulle kunna ses som en skola för alla barn och där inkluderas barn i 
behov av särskilt stöd.  

 5.3 Metoddiskussion 

Den här studien har genomförts i par även om intervjuerna samt transkriberingen av 
dessa har skett enskilt. Målet var från början att båda skulle närvara vid alla 
intervjuerna som genomfördes till denna studie för att få ut mer av alla intervjuer, 
men detta gick inte att genomföra på grund av att det förekom tidskrock då 
intervjuerna var planerade under samma dag och tid på olika skolor. Det positiva 
med att arbeta i par gällande denna studie har varit att det hela tiden har funnits 
någon att bolla idéer med, och detta har lett till att vi både gett och tagit till oss av vad 
den andra sagt vilket har resulterat i att vi utvecklats i vårt skrivande under studiens 
gång.  
 
Vårt mål med intervjuerna var att respondenterna skulle ges möjlighet till att få 
uttrycka sin tankar samt åsikter fritt kring de intervjufrågor som vi hade (Bilaga 
4,5,6). Därför valde vi att genomföra semistrukturerade intervjumetoder. Denscombe 
(2009) lyfter upp det som kallas för intervjuareffekten och att den kan inneha en 
negativ påverkan på intervjuerna, och detta kan resultera i att den intervjuade kan 
hämmas i sina svar samt bli påverkade av den som intervjuar. Det var inte något som 
vi upplevde uppstod under intervjuerna utan respondenterna upplevdes av oss som 
trygga i sin yrkesroll samt i intervjusituationen. Denscombe skriver om att intervjuer 
samt arbetet omkring dessa kan vara väldigt tidsödande. Denna uppfattning delar vi 
med Denscombe med anledning utav att exempelvis transkriberingen av 
intervjuerna, resultatpresentationen samt analysen tog flera dagar att bearbeta. Men 
det positiva med att det tog tid att bearbeta dessa var att vi under arbetets gång fick 
en god inblick i det material som vi samlat på oss för studien. Vi anser att arbetet med 
denna studie har inneburit att det på ett konkret sätt framgår hur studien har 
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genomfört vilket leder till att det går att genomföra den på nytt om så skulle önskas, 
detta menar Denscombe (2009) stärker reliabiliteten.  
 
Vi är medvetna om att resultatet i studien hade kunnat se annorlunda ut om andra 
respondenter hade intervjuats, men vi anser att dessa medverkande personer var 
representativa gällande sina respektive skolor. Med anledning av att vi var två som 
analyserade resultaten så stärks reliabiliteten ytterligare en aning med anledning utav 
att det var två personer som analyserade, tolkade samt diskuterade resultaten och 
tillsammans kom fram till en slutsats. Denscombe (2009) betonar att full reliabilitet 
är näst intill omöjlig att åstadkomma med anledning utav att det är en tolkningsfråga 
gällande hur ett resultat ska analyseras. Detta med anledning av att människor 
innehar olika uppfattningar samt förkunskaper, vilket resulterar i att det förekommer 
skilda tolkningar av resultatet. 
 
Vi anser att validiteten är god i denna studie eftersom vi anser att vi har besvarat de 
forskningsfrågor vi hade som grund för denna studie genom intervjuer så att syftet 
har uppnåtts. Det resultat som framkommit genom intervjuerna anser vi stämmer 
överrens med den litteratur som förekommer i denna studie, detta är något som 
Denscombe (2009) anser stärker validiteten ytterligare.   
 
5.4 Slutsatser 
 
En slutsats som kan dras av denna studie är att det är av stor vikt att rektorer, lärare 
och specialpedagoger har kunskaper gällande vilket pedagogiskt förhållningssätt som 
lämpar sig för arbetet med elever som har de neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar ADHD eller Asperger. För om alla som är verksamma inom 
skolans värld arbetar med utgångspunkt med hänsyn till varje enskild elevs 
förutsättningar och anpassar miljön samt arbetssätt, så skulle det kunna leda till att 
dessa elever inte anses som avvikande längre utan som elever som istället får 
möjligheten att utvecklas till ansvarstagande samhällsmedlemmar som har något att 
bidra med. För precis som Lgr 11 (12) skriver om ska alla som arbetar i skolan 
förebygga diskriminering samt kränkande bemötande gällande grupper och 
individer. 

En annan slutsats som kan dras av denna studie är att det visade sig finnas olika 
uppfattningar om vad som behövs för att skapa ett fungerande arbetssätt gentemot 
eleverna med Asperger syndrom och ADHD diagnos.  

En tredje slutsats var att det behövs mer tid till att kunna planera och strukturera 
lektionerna för att få till ett fungerande arbetssätt mot eleverna. 

5.5 Nya forskningsfrågor 

Vidare skulle det kunna gå att forska i hur föräldrar till elever med ADHD diagnos 
och Asperger syndrom upplever lärarnas arbetssätt och om de anser att deras barn 
får det bemötande och stöd som de har rätt till av lärarna för att klara av skolgången. 
För att ta reda på vad föräldrarna tycker om detta skulle det kunna gå att genomföra 
intervjuer med föräldrarna, eller ett annat alternativ skulle kunna vara att föräldrarna 
fick svara anonymt på enkätfrågor vilket eventuellt skulle kunna leda till att fler 
åsikter framkom. Det skulle även kunna gå att forska vidare i om det rektorerna, 
lärarna och specialpedagogerna berättade om under intervjuerna stämmer överrens 
med hur de agerar i praktiken ute på skolorna. Detta skulle kunna genomföras genom 
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att gå ut till skolorna för att observera rektorns, lärarnas och specialpedagogerna i 
deras arbete med eleverna samt för att ta reda på om det lärarna sa om inkludering 
under intervjuerna överrensstämmer med hur de agerar i praktiken.  

5.6 Pedagogisk relevans 

Det har både varit lärorikt samt intressant att ha fått tagit dela av rektorernas, 
lärarnas och specialpedagogernas erfarenheter gällande hur de arbetar för att 
inkludera elever med ADHD och Asperger i den vanliga undervisningen med de 
”normala” barnen som inte har en diagnos. Anledningen till varför vi även valt att 
inkludera ADHD i vår studie är för att om en elev har ADHD så förekommer det 
oftast även en samsjuklighet med en annan diagnos som exempelvis Asperger som 
ingår i autismspektrat, Duvner (1997). 

Genom denna studie hoppas vi kunna väcka intresse samt nya tankar hos rektorer, 
lärare, specialpedagoger samt lärarstuderande gällande hur rektorer, lärare och 
specialpedagoger kan arbete med elever som har ADHD samt Asperger för att de ska 
få goda förutsättningar för att kunna få en trygg samt lärorik skolgång.   

Examensarbetet har stor pedagogisk relevans i och med att den behandlar den nya 
lagen gällande att elever med autismspektrum utan utvecklingsstörning inte längre 
skrivs in i särskolan från och med detta läsår 2011/12 (skolverket, 2011) och vad det 
får för inverkan på rektorn, lärare samt specialpedagoger i den vanliga skolan. 
Examensarbetet har även pedagogisk relevans med anledning av att det behandlar 
hur rektor, lärare samt specialpedagoger kan gå tillväga för att skapa ett inkluderande 
arbetssätt gentemot elever med ADHD och Asperger så att de klarar av skolgången 
utifrån sina förutsättningar.  Genom att i detta examensarbete ha lyft fram och 
tydliggjort de olikheter som kan förekomma hos elever som har dessa diagnoser så 
har förutsättningar skapats för alla som tar del av den att få vidare syn gällande 
diagnoserna och deras symptom.  För det förekommer många elever som blir 
felbehandlade och oftast beror det på bristande kunskap hos de som är verksamma 
inom skolan.  
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Bilaga 1 Missivbrev Rektor 

Bästa rektor i skolan. 

Vi är två studenter som läser lärarutbildningen vid Mälardalens högskola, med 
inriktning mot de tidigare åren. Inom lärarutbildningen ingår en avslutande 15 poäng 
examinationsuppsats, som vi nyligen har börjat arbeta med. Uppsatsens syfte är att ta 
reda på hur det kommer att bli för barn med olika autismspektrum i skolan nu när en 
ny lag har trätt i kraft, och de inte längre har rätt att gå i särskolan utan ska gå i en 
skola för alla. Vi önskar att Du som rektor i skolan skulle kunna tänka dig bli 
intervjuad för att kunna hjälpa oss i vår studie. Intervjun kommer att ta mellan 15-20 
minuter och vi kommer att spelas in intervjun för att vi ska kunna återge intervjun 
ordagrant i text. Du kommer att få läsa igenom det som sagt under intervjun när vi 
transkriberat det, detta för att du ska få läsa igenom och se så det överrensstämmer 
med det du sagt . Som tack för din medverkan kommer du att få ett exemplar av vår 
uppsats när den är färdig.  

Enligt vetenskapsrådets 4 etiska forskningsregler kommer hänsyn under och efter 
intervjun att tas till: 1. Informationskravet: genom att vi informera dig om din uppgift 
samt om att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan ångra dig under 
intervjuns gång om du inte vill delta. Om du inte längre vill delta så kommer vi att ta 
bort det vi hunnit spela in under intervjun och vi kommer inte att använda det i vår 
uppsats. 2. Samtyckeskravet: Genom att vi informerar dig om vad som kommer att 
ske under intervjun och med det insamlade materialet. Därefter får du ge ditt 
samtycke till detta om du känner att du vill delta.  3. Konfidentialitetskravet: Vi 
kommer inte att berätta eller namnge vad du heter, eller vad du har för kön i vår 
undersökning. Vi garantera även din anonymitet genom att vi förvarar insamlat 
material på ett usb-minne som vi förvara på säker plats. 4. Nyttjandekravet: Vi 
garanterar dig att den informationen som vi får från dig under intervjun endast 
kommer att användas till vårt examensarbete.  

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen eller intervjun så får 
du gärna höra av dig till någon av oss uppsatsskrivare eller till vår handledare Tom 
Storfors, på telefon eller mejl.  

Malin Rydh                                   Susanne Jonsson 

07xxxxxxxx                                07xxxxxxxx 

xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx 

Handledare: Tom Storfors 

 016-xxxxxx eller xxxx-xxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx@xxxxxx  

Vi vill ha svar via mail eller telefon om du kan tänka dig att delta senast den 16 
november. 

Tack på förhand för din medverkan!  

Med vänliga hälsningar:  

Malin Rydh och Susanne Jonsson 

mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx
mailto:sjn08004@student.mdh.se
mailto:tom.storfors@mdh.se
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Bilaga 2 Missivbrev lärare 

Bästa lärare i skolan. 

Vi är två studenter som läser lärarutbildningen vid Mälardalens högskola, med 
inriktning mot de tidigare åren. Inom lärarutbildningen ingår en avslutande 15 poäng 
examinationsuppsats, som vi nyligen har börjat arbeta med. Uppsatsens syfte är att ta 
reda på hur det kommer att bli för barn med olika autismspektrum i skolan nu när en 
ny lag har trätt i kraft, och de inte längre har rätt att gå i särskolan utan ska gå i en 
skola för alla. Vi önskar att Du som lärare i skolan skulle kunna tänka dig bli 
intervjuad för att kunna hjälpa oss i vår studie. Intervjun kommer att ta mellan 15-20 
minuter och vi kommer att spela in intervjun för att vi ska kunna återge intervjun 
ordagrant i text. Du kommer att få läsa igenom det som sagt under intervjun när vi 
transkriberat det, detta för att du ska få läsa igenom och se så det överrensstämmer 
med det du sagt . Som tack för din medverkan kommer du att få ett exemplar av vår 
uppsats när den är färdig.  

Enligt vetenskapsrådets 4 etiska forskningsregler kommer hänsyn under och efter 
intervjun att tas till: 1. Informationskravet: genom att vi informera dig om din uppgift 
samt om att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan ångra dig under 
intervjuns gång om du inte vill delta. Om du inte längre vill delta så kommer vi att ta 
bort det vi hunnit spela in under intervjun och vi kommer inte att använda det i vår 
uppsats. 2. Samtyckeskravet: Genom att vi informerar dig om vad som kommer att 
ske under intervjun och med det insamlade materialet. Därefter får du ge ditt 
samtycke till detta om du känner att du vill delta.  3. Konfidentialitetskravet: Vi 
kommer inte att berätta eller namnge vad du heter, eller vad du har för kön i vår 
undersökning. Vi garantera även din anonymitet genom att vi förvarar insamlat 
material på ett usb-minne som vi förvara på säker plats. 4. Nyttjandekravet: Vi 
garanterar dig att den informationen som vi får från dig under intervjun endast 
kommer att användas till vårt examensarbete.  

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen eller intervjun så får 
du gärna höra av dig till någon av oss uppsatsskrivare eller till vår handledare Tom 
Storfors, på telefon eller mejl.  

Malin Rydh                                   Susanne Jonsson 

07xxxxxxxx                                07xxxxxxxx 

xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx 

Handledare: Tom Storfors 

 016-xxxxxx eller xxxx-xxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx@xxxxxx  

Vi vill ha svar via mail eller telefon om du kan tänka dig att delta senast den 16 
november.   

Tack på förhand för din medverkan!  

Med vänliga hälsningar:  

Malin Rydh och Susanne Jonsson 

mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx
mailto:sjn08004@student.mdh.se
mailto:tom.storfors@mdh.se
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Bilaga 3 Missivbrev specialpedagog 

Bästa specialpedagog i skolan. 

Vi är två studenter som läser lärarutbildningen vid Mälardalens högskola, med 
inriktning mot de tidigare åren. Inom lärarutbildningen ingår en avslutande 15 poäng 
examinationsuppsats, som vi nyligen har börjat arbeta med. Uppsatsens syfte är att ta 
reda på hur det kommer att bli för barn med olika autismspektrum i skolan nu när en 
ny lag har trätt i kraft, och de inte längre har rätt att gå i särskolan utan ska gå i en 
skola för alla. Vi önskar att Du som specialpedagog i skolan skulle kunna tänka dig bli 
intervjuad för att kunna hjälpa oss i vår studie. Intervjun kommer att ta mellan 15-20 
minuter och vi kommer att spela in intervjun för att vi ska kunna återge intervjun 
ordagrant i text. Du kommer att få läsa igenom det som sagt under intervjun när vi 
transkriberat det, detta för att du ska få läsa igenom och se så det överrensstämmer 
med det du sagt . Som tack för din medverkan kommer du att få ett exemplar av vår 
uppsats när den är färdig.  

Enligt vetenskapsrådets 4 etiska forskningsregler kommer hänsyn under och efter 
intervjun att tas till: 1. Informationskravet: genom att vi informera dig om din uppgift 
samt om att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan ångra dig under 
intervjuns gång om du inte vill delta. Om du inte längre vill delta så kommer vi att ta 
bort det vi hunnit spela in under intervjun och vi kommer inte att använda det i vår 
uppsats. 2. Samtyckeskravet: Genom att vi informerar dig om vad som kommer att 
ske under intervjun och med det insamlade materialet. Därefter får du ge ditt 
samtycke till detta om du känner att du vill delta.  3. Konfidentialitetskravet: Vi 
kommer inte att berätta eller namnge vad du heter, eller vad du har för kön i vår 
undersökning. Vi garantera även din anonymitet genom att vi förvarar insamlat 
material på ett usb-minne som vi förvara på säker plats. 4. Nyttjandekravet: Vi 
garanterar dig att den informationen som vi får från dig under intervjun endast 
kommer att användas till vårt examensarbete.  

Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella uppsatsen eller intervjun så får 
du gärna höra av dig till någon av oss uppsatsskrivare eller till vår handledare Tom 
Storfors, på telefon eller mejl.  

Malin Rydh                                   Susanne Jonsson 

07xxxxxxxx                                07xxxxxxxx 

xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx    xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx 

Handledare: Tom Storfors 

 016-xxxxxx eller xxxx-xxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx@xxxxxx  

Vi vill ha svar via mail eller telefon om du kan tänka dig att delta senast den 16 
november. 

 Tack på förhand för din medverkan!  

Med vänliga hälsningar: 

Malin Rydh och Susanne Jonsson 

mailto:xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx
mailto:sjn08004@student.mdh.se
mailto:tom.storfors@mdh.se
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Bilaga 4 Intervjuguide rektor 

Hur kommer ditt arbete att påverkas för att kunna fortsätta vara en skola för alla i 
och med ändringen av att elever med Asperger och ADHD inte längre får gå i 
särskolan?  

Har du redan blivit påverkad av den nya lagen? I så fall hur? 

Hur kommer du att tillgodose och underlätta för lärarna i deras undervisning? 
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Bilaga 5 Intervjuguide lärare 

Hur kommer din undervisning som lärare att påverkas av den nya lagen gällande att 
elever med autismspektrum (ADHD och Asperger) inte längre får gå i särskolan, utan 
de ska nu ingå i en skola för alla? 

Har din undervisning redan blivit påverkad?  I så fall hur?  

Hur kommer detta att påverka din roll som lärare? Har du den kompetens som 
behövs eller behöver du mer kunskap för att kunna tillgodose alla elevers enskilda 
behov? 
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Bilaga 6 Intervjuguide till specialpedagog 

Hur kommer den nya lagen gällande att elever med autismspektrum (ADHD och 
Asperger) inte får gå i särskola att påverka jobb?  

Har ditt jobb redan blivit påverkat?  I så fall hur?  

Hur kommer detta att påverka din roll som specialpedagog? Har du den kompetens 
som behövs eller behöver du mer kunskap för att kunna tillgodose alla elevers 
enskilda behov? 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


