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Syftet med vår studie var att ta reda på hur elever med ADHD och Asperger syndrom 
inkluderas i undervisning och klassrumsmiljö. Studien har en utgångspunkt i en 
kvalitativ forskning som grundar sig i en intervjustudie. Resultatet visar på att det 
finns både likheter och skillnader mellan lärarnas tankar och arbetssätt med 
inkludering och en skola för alla. De slutsatser som kan dras är att det finns 
alternativa lösningar för att få en skola för alla, vilket inkluderar exkluderande 
åtgärder. En annan slutsats är att det finns likheter mellan åtgärderna för elever med 
ADHD och Asperger syndrom. En sista slutsats är att klassrumsmiljön utformas efter 
faktorer som lärare kan påverka.  
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1. Inledning 
Vi har kommit i kontakt med personer i vår omgivning som har ADHD och/eller 
Asperger syndrom. Därför blev vi intresserade av att ta reda på hur lärare 
inkluderar dessa elever i klassrummet. Vår tanke var då också att undersöka hur 
lärare i årskurs ett till tre arbetar mot en skola för alla. Vi valde att utgå ifrån 
ADHD och Asperger syndrom då vi upplever att det är vanliga diagnoser som 
förekommer i skolan. Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet, 2011, Lgr 11) lyfter fram att all personal på skolan ska 
ge stöd och tillsammans skapa en god miljö som gynnar elevers utveckling och 
lärande.  
 
Vår litteraturgenomgång är baserad på äldre och nyare forskning, samt en 
muntlig källa. Enligt den forskning som vi tagit del av visar det att det finns olika 
perspektiv och synsätt på en skola för alla och inkludering. Den muntliga källan vi 
har varit i kontakt med är en verksam lärare, vid namn Birgitta Altun, som har 
stor erfarenhet av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Altun 
(2013-11-29) visade på en annan sida av inkludering som i jämförelse med 
litteraturen inte utgår från att inkludering endast är fysiska åtgärder. I studien vill 
vi ta reda på lärarnas synvinklar kring inkludering och en skola för alla av elever 
med ADHD och Asperger syndrom. För att på bästa sätt lyfta fram lärarna så 
kommer vi utgå ifrån intervjustudie som utgår från öppna frågor kring ämnet.  
 
Vi valde att belysa inkludering och en skola för alla i samband med dessa 
diagnoser för att få en meningsfullhet och en pedagogisk relevans i vårt arbete. Vi 
menar att studien kan vara av vikt för oss som blivande lärare att få en inblick i 
hur en skola för alla kan illustreras utifrån alla elever i skolan. 

1.1 Syfte 
Syftet är att ta reda på hur elever med ADHD och Asperger syndrom, inkluderas i 
undervisningen och klassrumsmiljön.   

1.2 Forskningsfrågor 
Hur upplever lärare arbetet mot en skola för alla i klassrummet?  
 
Hur försöker lärare forma undervisningsmiljön för att inkludera elever med 
ADHD och Asperger syndrom? 
 
Hur försöker lärare forma klassrumsmiljön för att inkludera elever med ADHD 
och Asperger syndrom? 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Läroplansperspektiv 
Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet, 2011, Lgr 11) skriver om skolans uppdrag och 
värdegrund. Skolans uppdrag och värdegrund baserar sig på bland annat alla 
individers lika värde samt att omsorg för den enskilde individens utveckling och 
välbefinnande ska prägla hela verksamheten. Ingen på skolan ska behöva utstå 
diskrimination på grund av funktionsnedsättning eller annan kränkande 
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behandling. Lgr11 hävdar fortsättningsvis att den likvärdiga skolan inte innefattar 
att skolans resurser ska delas lika till alla elever, utan hänsyn ska tas till den 
enskilda elevens förutsättningar och behov. Det är viktigt som lärare att veta att 
det finns flera vägar till att uppnå målen. Elever som på något vis har svårt att nå 
målen för utbildningen har skolan ett särskilt ansvar för, vilket leder till att 
undervisningen aldrig kan formuleras lika för alla. Därför ska läraren erbjuda 
strukturerad undervisning i ledning av läraren antingen i helklass eller enskilt. I 
avsnittet om övergripande mål och riktlinjer ska all personal på skolan ge stöd och 
uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd samt att alla i skolan ska 
tillsammans skapa en god miljö för elevers utveckling och lärande. Läraren ska 
även visa omtanke till den enskilda individens förutsättningar, behov och 
tänkande samt ge handledning, stimulans och stöd till elever med svårigheter. 
Därför måste läraren också organisera arbetet så möjligheter till utveckling skapas 
för den enskilda individen. Skolans ansvar är därför också att se till att eleven kan 
använda sig av andra moderna verktyg som gynnar kommunikation, 
kunskapssökande och lärande. 

2.2 Inkluderande perspektiv och en skola för alla 
Haug (2000) skriver om att Sverige och Norge har haft avsikter att skapa en skola 
för alla de senaste tio åren, även kallad en inkluderande skola. Det finns olika 
tolkningar på innebörden av en skola för alla och den inkluderande skolan, men 
Haug menar att det finns fler likheter än skillnader. Begreppen kan anknytas till 
elever i behov av särskilt stöd och deras undervisning samt hur undervisningen 
organiseras och administreras. 
 
En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många sätt 
skiljer sig från den ”etablerade” och traditionella skolans. Den är öppen för alla, ingen 
avvisas eller pekas ut. Det är en skola där alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en 
skola där undervisningen är anpassad efter individen och inom gemenskapen/…/Det är 
en skola som alla barn upplever som sin, en skola där alla ska få personligt utbyte i form 
av självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och inte minst ett socialt 
nätverk. (Haug, 2000, s.29-30). 
 
Haug (1998) skriver också om inkluderande integrering där det beskrivs att 
undervisningen ska anpassas efter klassen som eleven tillhör. Detta kopplar Haug 
till social rättvisa som kopplas till alla elevers lika rätt till deltagande utifrån 
demokratiska värden. Utifrån ett inkluderande integrerande perspektiv så är 
rättvisan att den enskilda individen oavsett intressen, förutsättningar och 
prestationsförmåga ska få delta i samhällsgemenskapen och ha rätt till gemensam 
undervisning under tidiga år i skolan. Det ska finnas en självklarhet mellan 
elevernas olikheter, men att dessa olikheter ska forma skolans dagliga 
erfarenheter. Detta hävdar Haug ska förfaras genom att vinkla undervisningen till 
individuell undervisning som utgår från alla eleverna i klassrummet som 
underlättar och hjälper eleven i hög person att komma vidare och utvecklas. I ett 
sådant perspektiv, menar Haug, ska upphäva skillnaden mellan undervisningen 
och specialundervisningen då alla lärare ska besitta kunskap att kunna undervisa 
alla elever. Detta kan bli en utmaning för skolorna då skolorna inte är 
konstruerade att alla elever ska kunna gå där, då det finns segregerade åtgärder. 
Eliasson och Klasson (2009) skriver utifrån ett inkluderande synsätt att detta kan 
innefatta problematik då detta inte passar alla elever. Det kan finnas elever med 
exempelvis koncentrationssvårigheter som prefererar mer exkluderande lösningar 
på grund av högre ljudnivåer i vanliga klassrum. Altun (Muntlig källa, 2013-11-29) 
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menar att inkludering inte behöver enbart vara fysiska åtgärder. Altun ger ett 
exempel på detta:  
 

Eleven jag tänker på kände sig enormt exkluderad i sin vanliga hemskoleklass. Han 
var fysiskt inkluderad i klassens klassrum med de andra eleverna men exkluderad 
själsligt/mentalt. När han kom till xxx-skolan utbrast han spontant "jag är så glad 
att jag har asperger så jag får gå i den här skolan." Nu kände han sig för största 
gången som en riktig skolelev. 

 
Altun talar om att eleven i exemplet blev exkluderad från sin hemklass, men blev 
inkluderad när eleven hamnade i en särskild grupp som lade elevernas behov i 
fokus. Altun lyfter att vårt samhälle behöver större och mindre skolor för att 
skolornas storlek passar eleverna olika bra. Genom att det finns större och mindre 
skolor skapas det en tydligare rättvisa då Altun anspelar på elevers olika behov. 
Fördelen är om skolorna ligger i anslutning till varandra för att kunna vara mer 
flexibel i utnyttjande av lokaler, behörighet, social träning och utveckling för de 
enskilda eleverna.  
 
Haug (1998) skriver även att organiseringen av särskilda grupper till elever som 
behöver specialundervisning har ökat då det har blivit mer prioriteringar av elever 
med särskilt stöd. Inom detta finns det ett krav på lärare att det ska vara färre 
elever per lärare, men att detta inte är helt överensstämmande. Haug skriver 
utifrån en utvärdering där lärare ifrågasätter om det inte är för få elever per lärare 
då fler elever per lärare gör att den sociala inläringen blir mer givande. Andersson 
(2002) skriver att införandet av resurser sker oftast slentrianmässigt genom att 
assistenter anställs och mindre grupper organiseras. Vilka hjälpinsatser som 
behövs väljs ut utifrån målbeskrivningen. Exempel på detta kan vara en till 
uppsättning böcker, datorprogram, klocka med signal som signalerar rast eller 
skoldagens slut. En hjälpinsats kan också vara en resurs som finns till hands 
under flera tillfällen under dagen, tillexempel under matematiken. Andersson 
menar att skolan ska undvika slentrianmässiga insatser och att införa resurser 
utifrån elevens behov. Resurser behöver inte endast vara till för eleverna med 
funktionsnedsättningar då Ladberg (1994) menar att alla elever är i behov av stöd, 
men att dessa elever kan behöva stödet mer. 

2.3 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
ADHD och autismspektrum tillstånd är ett så kallat neuropsykiatriskt tillstånd 
vilket medför att dessa elever har svårigheter med att styra sitt beteende, skriver 
Fägerblad (2011). Därför menar Fägerblad att det är viktigt att skolan tidigt 
erbjuder rätt anpassning och stöd för att eleverna på sikt ska kunna uppfylla mål 
och kunskapskrav. Dessa elever är i behov av struktur och tydlighet vilket 
innefattar hur lärare förhåller sig till de tre huvudområdena, de tre K: na: 
 
Kognition – informationens tolkning. 
Kommunikation – på vilket sätt informationen förmedlas och tas emot. 
Kreativitet – på vilket sätt elever och pedagoger hittar nya vägar till detta. 
(Fägerblad, 2011).  

2.3.1 ADHD 
ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Wirkberg, 2003). Elever 
med ADHD har karaktäristiska svårigheter vilket innebär framför allt 
koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och över- 
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eller underaktivitet (Olsson & Olsson, 2007). ADHD med underaktivitet kan 
sammanfattas som ADD – H, vilket är ADHD utan hyperaktivitet.  För att en elev 
ska kunna diagnoseras med ADD +H så måste hyperaktiviteten varit oförändrad i 
minst sex månader, skriver Wormnæs (2001). Dessa svårigheter brukar skilja sig 
från person till person, samt så kan symtomen variera sig beroende på miljön. 
Symtomen delas in i tre undergrupper vilket innefattar att elever med huvudsak 
uppmärksamhetssvårigheter ingår i den första undergruppen som är AD i ADHD. 
Den andra undergruppen som är i huvudsak impulsivitet och överaktivitet är HD i 
ADHD, medan den tredje undergruppen är en kombination av AD och HD 
(Olsson & Olsson, 2007).  
 
Om eleven inte har hyperaktivitet så kan det medföra att eleven inte alltid är 
närvarande och kan sväva ut i sin egen tankevärld. Skolmaterial som böcker kan 
lätt glömmas och eleven med underaktivitet kan ha svårigheter med att delta i 
skolarbeten. Det som även är utmärkande med ADHD är att eleven har svårt med 
tidsplanering, vilket innebär att det kan vara svårt att passa tider på grund av 
tidsuppfattning (Olsson & Olsson, 2007). I elevens tidsuppfattning är klockan 
alltid ”nu” (Kinge, 2009). Det förekommer också att elever med ADHD har läs och 
skrivsvårigheter eller att de kan ha svårigheter med att uttrycka sig språkligt vilket 
kan medföra problem med att utforma korrekta och fullständiga meningar 
(Olsson & Olsson, 2007). 
 
Det väsentliga i ADHD-problematiken är elevens förmåga att handskas med 
impulsivitet. Impulserna kan oreflekterat styra elevens handlande. Detta förklaras 
med att eleven har svårigheter i sitt arbetsminne vilket medför att intryck och 
bearbetning av information blir ett bekymmer (Olsson & Olsson, 2007). Wirkberg 
(2003) menar också att information kan vara ett bekymmer och förklarar att det 
kan finnas svårigheter med motivation, aktivitetens meningsfullhet och 
förväntningarna på eleven själv i aktiviteten.  
 
I skolan så kan eleven ha svårt att komma igång och koncentrera sig på sina 
arbetsuppgifter som begär intellektuell och mental ansträngning hos eleven. Med 
tanke på att det ofta blir avbrott i arbetsuppgifter i skolan så kan även detta vara 
en svårighet för eleven med ADHD då förändringar och avbrott kan leda till 
frustration (Olsson & Olsson, 2007). 

2.3.2 Asperger syndrom 

Elever med asperger syndrom är känsliga och kan utveckla skilda psykiska 
symtomer som till exempel tvångstankar, tvångshandlingar och ångest (Olsson & 
Olsson, 2007). Thimon (1998) skriver också att elever med asperger syndrom kan 
ha andra utmärkande drag som ritualer och rutinbundenhet. Thimon beskriver en 
annan svårighet som kan göra att elever med asperger syndrom har svårt med den 
sociala interaktionsförmågan. Det innebär att eleven inte har förståelse för 
samspelets funktion och har inte en medfödd känsla för samspelet, samt att dessa 
elever kan upplevas som väldigt egocentriska. Avsaknaden av samspel kan 
tydliggöras i det sociala samspelet då en elev med asperger syndrom inte föredrar 
att småprata, då dem hellre utför långa samtal om ett specifikt intresse. Kinge 
(2009), Olsson och Olsson (2007) och Thimon (1998) skriver alla att till exempel 
sarkasm, metaforiska uttryck, ordspråk och ironi inte förstås av elever med 
asperger syndrom på grund av att dem tar det bokstavligen. Överlag kan man se 
tre grupper bland barn med asperger syndrom i skolan: 
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de tysta och försynta, 
 
de utagerande och distanslösa, 
 
och till sist en grupp som pendlar mellan tystnad och försjunkenhet och stunder av 
extrovert beteende. (Thimon,1998, s 46-47).  

 

Elever med asperger syndrom kan ha förmågan att lära sig någonting i ett eller 
flera ämnen utantill som oftast kan ha en koppling till deras specialintresse. Det 
kan medföra att eleven tar till sig en kunskap med en enkelhet i ett ämne och 
samtidigt ha svårt att genomföra en uppgift i ett annat ämne (Thimon, 1998).  
 
En dag är inte den andra lik för en elev med asperger syndrom. Ena dagen kan 
eleven sitta och koncentrera sig medan eleven vid andra tillfällen kan vara i sin 
egen värld. Under en mindre bra dag är det viktigt för läraren att erbjuda 
uppgifter som eleven klarar av så eleven känner tillfredställelse och stolthet. 

2.4 Klassrumsmiljö och undervisning för ADHD och Asperger 
Syndrom 

2.4.1 ADHD 

2.4.1.1 Klassrumsmiljö 

Velasquez (2012) skriver att om skolmiljön inte är anpassad efter elevens behov 
kan miljön uppträda som en riskfaktor, vilket kan förstärka elevens problem. Det 
bör finnas en medvetenhet bakom placering i klassrummet samt att klassrummet 
bör genomgå en granskning. Kadesjö (2001)  anser att genom att placera eleven i 
anslutning till läraren så kommer inte eleven i kontakt med de andra eleverna i 
klassen vilket minimerar störningsmoment för en elev med 
koncentrationssvårigheter. En alternativ lösning på klassrumsplaceringen är att 
eleven placeras längst med långsidan i klassrummet och i riktning mot de andra 
eleverna, det leder till att eleven inte behöver vända sig om för att se vad 
klasskamraterna gör. Kadesjö skriver även att omplacering medför alltför mycket 
nya intryck vilket bör undvikas då motivationen inte alltid är på topp. Gillberg 
(2005)  skriver att klassrummet ska vara en stimulusfattig miljö som inte 
innehåller pynt och detaljer på väggar och möbler kan ses som störande. 
Borttagande av distraktioner i klassrummet är väldigt individuellt då vissa elever, 
med eller utan svårigheter, kan klara av mer intryck från klassrummets väggar. 
Det pedagogiska rummet är därför svårt att ge råd till, men att förutsättningen är i 
alla fall en stimulusbegränsad klassrumsmiljö.  

2.4.1.2 Undervisning 

När det gäller undervisningsmiljön så beskriver Hellström (2010) att struktur är 
väldigt viktigt i dessa elevers vardag då deras välmående vilar på upplägg av 
skoldagen och tydliga rutiner. Hellström menar då att skolan kan använda sig av 
ett genomtänkt dagsprogram som innefattar varierande aktiviteter som är lagom 
långa som även har en tydlig början och slut. Kadesjö (2001) menar att genom att 
införa tydlighet och struktur hjälps eleven att hålla information i huvudet. I ett 
dagsprogram kan läraren tydliggöra dagen genom bilder och text för att 
visualisera de fyra viktigaste frågorna såsom vad eleven ska göra, när händelser 
ska ske, i vilken ordning sker det och hur går de tillväga, skriver Hellström 
(2010). Velasquez (2012) skriver också om betydelsen av struktur då det är viktigt 
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med korta arbetspass och även inplanerade täta pauser då elevens hyperaktivitet 
gör att eleven inte kan sitta stilla i längre stunder och kan därför lämna sin plats i 
klassrummet. En paus kan även vara en typ av belöning som ger eleven möjlighet 
att växla mellan skolarbete och roliga frivilliga aktiviteter för att åter hitta sin 
motivation och ro i kroppen (Hellström, 2010).  För att underlätta i elevens 
dagsprogram, skriver Hellström, att det krävs tydliga övergångar som kan 
förtydligas med hjälp av tidshjälpmedel. Dessa hjälpmedel kan bestå av timer och 
timglas för att eleven ska veta när det är dags att påbörja eller avsluta ett arbete 
eller en paus.  Kadesjö (2001) beskriver en annan form av struktur vilket kan vara 
överblickbara delmål som ska vara möjliga för eleven att klara och för läraren att 
berömma. Beröm och glada tillrop från läraren ger även eleven ny kraft till 
uppmärksamheten mot arbetsuppgiften. Ett annat alternativ som Kadesjö 
uppmärksammar är att ge eleven kortare avbrott i form av en uppgift som kan 
innebära att gå ett kortare ärende vilket leder till att eleven ännu en gång kan öka 
uppmärksamheten till arbetsuppgiften. Riksförbundet för funktionshindrade barn 
och ungdomar (u.å) skriver att det kan krävas ytterligare verktyg för att få eleven 
koncentrerad och som underlättar i elevens skolarbete. Verktygen kan vara i form 
av bildstöd, dator och fickbandspelare. Med datorn kan eleven arbeta med 
speciella datorprogram för att träna och utmana sin koncentrationsförmåga.   
 
Wirkberg (2003) skriver att elever med ADHD behöver mindre klasser och mer 
stöd från vuxna. Utan detta så blir det en ond cirkel för barnet som Wirkberg 
menar kan orsaka en överkravsituation som utgår från att klassen är för stor, för 
lite vuxenstöd till hands och för snabb undervisning kan medföra i att eleven 
känner sig misslyckad. Detta leder till att eleven flyr från aktiviteter som känns 
ansträngande. Velasquez (2012) menar också att en lösning i skolsituationen kan 
vara att placera en elev med ADHD i en mindre grupp, då det är färre störmoment 
i en liten grupp. Gillberg (2005) ger ytterligare en anledning till placering i 
mindre grupp då det kan behövas tydligare instruktioner i vissa ämnen såsom 
svenska och matematik. Kadesjö (2001) skriver också om detta och menar att det 
inte finns någon skolsituation som är ideal för elever med 
koncentrationssvårigheter. Genom att utforma enskild undervisning med 
speciallärare och kortare arbetspass lär sig eleven mer än i 
undervisningssituationer i helklass, men påstår samtidigt att situationen i form av 
isolering ifrån de eleverna är olyckligt. Undervisningen måste enligt Kadesjö 
planeras utifrån elevens individuella förutsättningar för att de ska kunna 
tillgodogöra sig undervisningen och inte känna utanförskap. 

2.4.2 Asperger syndrom 

2.4.2.1 Klassrumsmiljö 
I skolan går det utmärkt att planera klassrummet eller klassrummen så att det 
anpassas till alla barnen. Läraren vid planeringen av klassrummet bör ha i åtanke 
att elever med Asperger syndrom lätt kan bli distraherade av ljud- och synintryck, 
vilket kan leda till att de kommer av sig i undervisningen samt att inte fokuserar 
på det som är viktigt. Men det viktiga är att läraren har individen i fokus och tar 
reda på vad barnet blir distraherad av och på vilket sätt, då det finns indivduella 
skillnader. Det läraren kan tänka på för att minska störande momenten är att 
bilda tydliga gränser i klassrummet med hjälp av bokhyllor, skåp och vikväggar, 
dessa bildade rum kan stå för specifika aktiviteter till exempel läshörna och 
bibliotek samt enskilt arbete (Thimon, 1998). Olsson och Olsson (2007) hävdar 
också att utformade rum i klassrummet är till hjälp för att minska stök i 
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klassrummet. Men att Olsson och Olsson trycker även på att dessa rum bör bestå 
och ge anknytningar till specifika handlingar.  
 
Ett exempel på struktur, som Winter (2008) poängterar, i klassrummet är valet av 
elevens placering då elever med asperger syndrom kan besitta sensorisk 
överkänslighet. Överkänsligheten gör att eleven lätt kan distraheras av sina 
klasskamrater, dörrar och till viss del fönster.  Winter beskriver sensorisk 
känslighet i två olika perceptioner. Auditiv perception berör elevens beteende 
utifrån ljud. Det kan vara ljud som endast eleven hör som blir ett störande 
moment. En åtgärd är att erbjuda eleven hörselkåpor eller hörselproppar, musik 
samt placera eleven i en lugnare miljö. Visuell perception innebär känslighet för 
ljus. Detta kan medföra att eleven kan ha svårt att koncentrera sig. Läraren kan då 
erbjuda en plats mindre åtkomlig för ljus, använda skrivbordslampa istället för 
lysrör på bänken eller låta eleven använda solglasögon. För att underlätta för 
eleven i klassrummet bör därför läraren placera eleven så det finns fri passage till 
läraren så eleven lätt kan be om hjälp samt att eleven placeras i en lugn del i 
klassrummet. Därför bör läraren tänka på klassrumsmiljön och dela in 
klassrummet i en aktiv- och lugnare del som gynnar alla eleverna. 

2.4.2.2 Undervisning 
Thimon (1998) skriver om ett arbetssätt som läraren kan använda sig av under 
elevens skolgång är TEACCH-programmet som innebär att den enskilda individen 
alltid står i fokus i undervisningen. TEACCH-programmet innehåller fyra 
byggstenar: 
 

 Struktur och rutiner 

 Samverkan med föräldrarna 

 Individuella scheman 

 Instruktioner presentas visuellt 
 
När det kommer till undervisnings situationer gäller det för läraren att vara 
flexibel i sitt tänk när det gäller problemlösning då eleven kan få alternativa 
lösningar på ett problem för att klara av plötsliga situationer. Målet med 
TEACCH-programmet är att eleven i slutändan ska bli självständiga. För att målet 
ska kunna uppnås krävs det att den personliga integriteten behandlas med respekt 
samt ömsesidig förståelse. Beroende på elevens självständighet och kunskapsnivå 
i processen så formar läraren undervisningen därefter, vilket kan vara alltifrån 
exempelvis självstudier och undervisning i hel- eller halvklass (Thimon, 1998). 
Winter (2008) ger exempel på stukturer som ska hjälpa eleverna att bli 
självständiga vilket kan vara olika listor och scheman. För att få struktur i 
elevernas uppgifter kan läraren tillsammans med eleverna skriva individuella 
checklistor som ger en klar överblick över vilka uppgifter som är klara och vilka 
som återstår. Bildschema kan också vara ett bra hjälpmedel då Winter skriver att 
elever med Asperger syndrom kan ha förmågan att tänka i bilder. Till skillnad från 
checklistor utformas bildscheman efter den ordning som uppgifterna ska 
genomföras. Varje uppgift har en symbolisk bild som antingen kan vara tecknad 
eller mer som ett fotografi. Val av bilder bestäms efter barnets förmåga att ta till 
sig bilderna då vissa elever med Asperger syndrom kan ha svårt för abstrakta 
bilder.  
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Läraren kan ha en klar tanke med sin undervisning, men bör vara redo med att 
tänka om i sin planering då formen av undervisningen bestäms här och nu 
(Thimon, 1998). Olsson och Olsson (2007) skriver att symtomen hos eleven kan 
variera dagligen. Ena dagen kan eleven arbeta lugnt och koncentrerat, medan de 
en annan dag kan vara okoncentrerade eller visa dålig självkänsla. Det är viktigt 
att val av undervisningsform inte framställs som ett mål, utan som en pedagogisk 
strategi för att uppfylla elevens individuella mål.  
 
Östman (2001) skriver om viktiga faktorer som lärare behöver tänka på under sin 
undervisning där det finns elever med asperger syndrom. En faktor är språket 
som innebär att eleven kan ha svårt att förstå en lärares talspråk och 
kroppsspråket. Läraren behöver då tänka på att vara tydlig i sitt språkanvändande 
genom att ge kort och exakt information samt skriva ner den viktigaste 
informationen. Då eleven ska kunna få informationen presenterad på flera sätt. I 
sitt talspråk behöver även läraren tänka på sitt ordval då elever med asperger 
syndrom kan tolka allting bokstavligt. Winter (2008) skriver att elever med 
asperger kan behöva visuellt stöd i informations sammanhang. Winter menar då 
att kroppsspråket tillsammans med verbalt uttryck inte behöver vara tillräckligt, 
då elever med asperger syndrom kan ha svårt att se på människor. Även kan de ha 
svårt att ta till sig muntlig information då de uppfattar enstaka ord. Därför menar 
Winter att läraren kan använda sig av visuellt stöd i form av bilder så barnet kan 
koppla informationen till en bild. När det gäller val av läs- och läroböcker så 
hävdar Östman (2001) att eleven ska få titta igenom böckerna enskilt i lugn och 
ro, men att läraren finns till hands för att stötta och kolla att boken som valts är 
lättläst, inte har glansiga sidor. Boken får istället gärna ha bilder för att öka 
förståelsen av bokens budskap och/eller innehåll.  
 
Användandet av overheadbilder är ett effektivt komplement till undervisningen. 
Det viktigaste läraren bör ha i åtanke är att hela overheadpappret används samt 
undvika för små bilder och för många bilder. Använder läraren ett 
overheadpapper med mer text än bild bör hen tänka på att ge varje stycke en färg, 
för att eleven ska ha lättare att orientera sig i texten. Om läraren har förberett 
overheadbilder i undervisningen kan det vara bra att vara förberedd med 
papperskopior, för att alla elever ska få möjlighet att se bilderna (Östman, 2001). 

3. Metod 

3.1 Forskningssats 
Studien baseras på en kvalitativ metod då tanken är att få fram lärarens synvinkel 
på inkluderingsarbete med elever med ADHD och Asperger syndrom. Genom att 
utgå från en kvalitativ metod är det till forskarens fördel för att få en bild av 
verkligheten kring ämnet som arbetet kretsar kring. Denscombe (2009) skriver att 
det är viktigt att ha i åtanke att meningen med en kvalitativ forskning är att det 
innefattar en tolkningsprocess där forskaren skapar mening ur den insamlade 
rådatan. En fördel som Denscombe nämner om kvalitativ metod är att 
informationen och teorierna som samlas in är framställda ur verkligheten. Men 
för att lyfta verklighetsbilden krävs det att den insamlade data analyseras då 
verkligheten inte finns på ytan. Dock finns det nackdelar med forskningsansatsen 
också. Och det skriver Denscome kan vara att analysen av studien är tolkad av 
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forskaren vilket gör att forskarens jag kan spela in en avgörande bild av analysen 
och verklighetsbilden.  

3.2 Forskningsstrategi 
Strategin vi har valt att utgå från är en kvalitativ forskning med intervjustudie. 
Intervjuer har vi valt för att på bästa sätt lyfta fram lärarnas olika synvinklar på 
ämnet och möta deras medvetenhet kring deras arbetssätt för att inkludera 
eleverna. Denscombe (2009) skriver att intervju är en lämplig och användbar 
metod för att få en inblick i andra människors uppfattningar, åsikter och 
erfarenheter. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2009) beskriver en del olika typer av intervjuer. Intervjun som vi 
kommer att använda oss av är en semistruktuerad intervju i kombination med en 
personlig intervju. En personlig intervju beskriver Denscombe som ett enskilt 
möte mellan forskare och informant. Den personliga intervju formen är lätt att 
arrangera då det enda som krävs är att båda parter finner en passande tidpunkt 
och plats för intervjun. En fördel som Denscombe delar med sig av denna i 
intervjuform är att uppfattningarna som uppstår från intervjun kommer från en 
källa. Personlig intervju i samband med bandinspelning underlättar även för 
forskaren då samtalet endast innefattar en person vilket gör det lättare under en 
transkribering. Den semistrukturerade intervjun skriver Denscombe går ut på att 
forskaren har färdiga frågor som samtalet utgår ifrån och att forskaren kan ställa 
följdfrågor utifrån huvudfrågorna för att utveckla den intervjuades uppfattningar. 

3.4 Urval 
Elva stycken verksamma lärare i årskurs ett till tre har medverkat i studien. 
Antalet intervjuer är valda för att få fram en variation bland lärarnas synvinklar 
och arbetssätt kring det valda ämnet då undersökningen baseras på en kvalitativ 
forskning som fokuserar på de didaktiska frågorna hur och varför. 
 
Lärarna som deltagit i studien kommer från sex stycken grundskolor i tre olika 
kommuner och är verksamma i årskurserna ett till tre. I en kommun har vi utgått 
från åtta stycken lärare, i den andra kommunen som är en mindre kommun har vi 
utgått från tre stycken intervjuer och i den tredje och sista kommunen som även 
är en mindre kommun har vi utgått från en intervju. Lärarnas arbetslivs 
erfarenhet har varierat från att varit verksam i tre månader till att ha arbetat som 
lärare i cirka 40 år. Tanken med att ha en variation bland lärarnas erfarenhet ger 
studien en bredare bild av hur inkluderingsperspektivet kan utspela sig. 

3.5 Genomförande 
Vi tog i kontakt med 20 skolor via mail och telefon och presenterade oss, 
berättade vad vår studie handlade om. Och sedan frågade vi om det fanns lärare 
som frivilligt ville delta i studien. Från en del lärare fick vi svar direkt och en del 
lärare ville ha betänketid. Några lärare frågade hur lång tid vi hade tänkt oss att 
intervjun skulle ta då vi fick komma på planeringstider, raster eller efter arbetstid. 
Vi förklarade att vi avsatt en tid på 30 minuter som högst, men att det kan bli 
kortare då det helt beror på läraren. Vi ville utgå från att valet skulle ligga hos 
lärarna och att de skulle känna att de frivilligt ville hjälpa oss med studien. Vart 
efter som att lärarna bekräftade deras deltagande via telefon så bokades 
intervjuerna in och att de skulle genomföras i deras skola. 
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När vi besökte skolorna bad vi om att få sitta ostört när vi genomförde 
intervjuerna för att undvika störmoment. Därför satt vi antingen i lärarnas 
klassrum eller i ett mindre grupprum. Innan intervjuen började så förklarade vi 
återigen vad studien handlade om för att klargöra vad frågorna kommer att 
handla om. Sedan frågade vi om det var okej att spela in intervjuen med hjälp av 
diktafonen för att underlätta i sammanställningen efteråt. Vi förklarade också att 
det bara är vi som kommer att lyssna på inspelningen och att namn på elever, 
personal och skola inte kommer att framgå i studien. Efter deras bekräftelse så 
inleddes intervjuen genom att ställa sex stycken frågor som vi hade förberett 
innan. Tid gavs till läraren att svara på frågorna utifrån eget behag. För att lyfta 
frågorna och deras svar lite extra flikade vi in med följdfrågor om det var 
någonting som behövde förtydligas eller för att poängtera någonting 
betydelsefullt. 

3.6 Databearbetning 
Efter att intervjuerna var genomförda så var nästa steg att skriva ut 
bandinspelningarna. Bjørndal (2005) tar upp två fördelar med ljudinspelning 
vilket är att inspelningen bevarar information i ett pedagogiskt ögonblick. Den 
andra fördelen är att det ger möjlighet till att bearbeta informationen genom att 
spola tillbaka och lyssna så många gånger som det behövs. Medan vi skrev ut 
inspelningarna så använde vi oss av färgkodning som skulle vara en förberedelse 
för analysen. Varje transkribering hade en färg för att på bästa sätt särskilja de 
olika intervjuerna. Nästa steg var att läsa igenom alla svaren och jämföra svaren 
mellan varandra. För att få en klarhet i likheter mellan lärarnas svar använde vi 
oss av ett siffersystem. Utifrån våra forskningsfrågor placerade vi svaren under 
olika kategorier som vi sedan placerade under varje fråga för att på ett tydligt sätt 
presentera likheter och skillnader mellan svaren. 

3.7 Forskningsetiska principer 
Hänsyn till dem forskningsetiska principerna har tagits då vi i mailet som 
skickades ut skrev in tydligt att läraren som deltar i studien kommer att vara 
anonyma. Informationen om deras anonymitet togs även upp strax innan 
intervjuen startade för att försäkra lärarna om deras säkerhet. Bjørndal (2005) 
hävdar att forskaren måste visa respekt för de människor som deltar. Uttrycket 
”att ta i akt” bör vara en grundtanke oberoende av vilken forskningsstrategi som 
används.  
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer lyfter fyra stycken huvudkrav som 
berör humanistisk och samhällsvetenskapligforskning. Det första kravet är 
informationskravet som innebär att forskaren har i uppgift att meddela 
deltagarna om deras uppgift i studien samt att deltagarna ska bli uppmanade om 
att deltagandet är frivillig och att dem kan på egen vilja ta tillbaka sitt deltagande 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi var noga med att lyfta fram att lärarnas deltagande 
var frivillig när vi tog kontakt med skolorna och att vi därför bad lärarna att ta 
kontakt med oss om deras deltagande i studien. Lärarna blev även informerade 
om att transkriberingen endast kommer att läsas av oss och att ljudinspelningen 
sedan kommer att raderas. 
 
Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att forskaren ska skaffa sig ett 
samtycke från de deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjun 
startade berättade vi att vi kommer att spela in intervjun på en diktafon för att 
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lättare kunna få med all viktig information. Och för att vi ska kunna vara mer 
närvarande vid intervjun med följdfrågor och dylikt. 
 
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och handlar om att forskaren har 
tystnadsplikt och att deltagarna inte ska kunna identifieras i studien av 
utomstående läsare (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjun informerade vi 
deltagande lärare att vi det bara är vi som kommer att lyssna på inspelningarna 
och att vi endast kommer att diskutera intervjuerna med varandra samt att det 
enda som kommer att tas upp i uppsatsen är deras syner, kommunen lärarna 
jobbar i, årskurs och arbetslivserfarenhet. 
 
Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket handlar om att uppgifter och 
information som studien kommer att baseras på inte får användas till någonting 
annat är till undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). När vi gick ut med 
information om studien och frågade om lärarens intresse var vi tydliga med att 
meddela att det deras deltagande ingår i en undersökning som kommer att vara 
grunden för vår uppsats. 

4. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras utifrån forskningsfrågorna: Hur upplever 
lärare arbetet mot en skola för alla i klassrummet? Hur försöker lärare forma 
undervisningsmiljön för att inkludera elever med ADHD och Asperger syndrom? 
Hur försöker lärare forma klassrumsmiljön för att inkludera elever med ADHD 
och Asperger syndrom? Under varje forskningsfråga har vi en huvudrubrik som 
presenterar kategorierna som följs av en mer ingående rubrik vad kategorin 
innehåller, vilket baseras på lärarnas svar på intervjufrågorna.  

4.1 Resultatpresentation 

4.1.1 Hur upplever lärare arbetet mot en skola för alla i klassrummet? 

4.1.1.1 Klasskonstellation 

4.1.1.1.1 Svårigheter med blandade klasser 

Sex lärare menar att det finns svårigheter med att arbeta med blandade klasser för 
att få en skola för alla. En av de fem lärarna säger att uttrycket en skola för alla är 
dubbelsidig, medan en annan lärare menar att det ska vara en skola för alla men 
att det inte är en skola för alla då fokus hamnar mest på elever med 
funktionsnedsättningar. En annan lärare menar: 
 

Att en skola för alla, det tycker jag låter bra. Men det inbegriper så mycket, det 
kräver så mycket av oss som jobbar i skolan. 

  

Att inkludera elever med ett utåt agerande beteende beskriver en lärare som 
orättvist mot dem själva, och förklarar det med att eleverna själva får ta mycket 
skit både från kamrater samt andra elevers föräldrar. En annan lärare beskriver: 
 

Även fast du har bra koll på dom så har jag inte komplett utbildning hur man ska 
bemöta ett barn med Apserger eller ADHD. Ett barn med ADHD har ju inte samma 
behov som ett barn med Asperger, det är olika och om jag ska ha all kunskap då 
missa jag dom här drivande barnen som vill gå vidare/…/ för mycket tid och energi 
går åt till att bara fokusera på barn med ADHD eller Asperger.  
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4.1.1.1.2 Särskilda klasser 

Tre lärare lyfter att det är svårt att inkludera elever med ADHD och Asperger 
syndrom i vanliga klasser, utan det bästa är särskilda klasser. Det som lärarna har 
gemensamt är att eleverna skulle må bäst av att bli exkluderad för att kunna bli 
inkluderad. En lärare säger: 
 

Inkludering ”yes, that´s fine” det är jätte fint men ibland kanske man driver det så 
hårt så man exkluderar dom istället. 

4.1.1.1.3 Inte så stora klasser 
Fem lärare menar att det är möjligt att få en skola för alla om inte klasserna är så 
stora, en lärare menar att det som säter stop för förverkligander av mindre klasser 
är ekonomin. En annan lärare menar att elevgruppens storlek har betydelse och 
säger: 
 

Det är inte så farligt att dom får sitta ibland i en lite mindre miljö för det kan även 
övriga barn också behöva.  
 

Medan en annan lärare säger: 
 

Om vi inte är så stora grupper och vi lär oss hantera varandra så är skolan för alla. 
Skulle bli tråkigt utan dom som har sina diagnoser, för de berikar och ser att vi alla 
är olika. 

 

Två utav fem lärare menar att mindre grupper inte är receptet utan det som mer 
är av betydelse är sammansättningen av gruppen. En av de två lärarna säger: 
 

mindre klasser så vi kunde nå dom här eleverna lite mer men/…/ med mindre barn, 
måste man ligga på lika mycket. 

4.1.1.2 En skola för alla 

4.1.1.2.1 Svårt att få en skola för alla 
Tre lärare säger att det är svårt att få en skola för alla. Två menar att uttrycket en 
skola för alla är politisk laddad medan den tredje läraren säger att det är ”otroligt 
svårt i dagens samhälle”. En av lärarna som säger att uttrycket är politiskt laddat 
beskriver det även så här:  
 

Det är ju inte ett samhälle för alla, hur ska vi då kunna göra en skola för alla? 
 

Samma lärare lyfter även särskild undervisningsgupp och menar att det är lättar 
att sätta in större stödinsatser för att kunna undervisa på ett sätt så elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förstår undervisningen. Läraren 
menar: 
 

Du kan inte tillgodose deras behov på samma sätt i en skola för alla/…/tanken är 
jättegod men då måste det finnas resurser. 

4.1.1.2.2 En självklarhet 

Två lärare säger att det absolut ska vara en skola för alla. En av de två lärarna 
säger att skolan ska ta emot alla elever utifrån sina förutsättningar och behov. 
Läraren beskriver: 
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Om vi har en skola så ska den fungera som en skola så ska alla barn få plats där. Inga 
barn ska inte inkluderas.  

 
En tredje lärare säger att för att få en skola för alla så bör skolan klara av alla 
svårigheter som skolan och lärare stöter på.  
 

För det gäller att jag bemöter alla på olika sätt/…/För alla har ju samma rättigheter. 

4.1.2 Hur försöker lärare forma undervisningsmiljön för att inkludera 
elever med ADHD och Asperger synrom? 

4.1.2.1 Genomgångar 

4.1.2.1.1 Gemensam 
Tre utav lärarna beskrev att de startade lektionen med att ha en gemensam 
genomgång där instruktionerna gavs i en ring på golvet. En lärare säger: 
 

Då börjar jag med att vi sätter oss i ring och så ger jag tydliga instruktioner och vi 
går igenom tavlan och vad som står. Och sen berättar jag vad dom ska göra, då får 
dom vara med och lyssna på det här/…/ för då har jag alla elever med mig. 

 
En annan lärare berättade att efter den gemensamma genomgången börjar 
läraren med att ge instruktionspappret först till de elever som har svårt att sitta 
still för att dessa elever ska slippa vänta. Läraren förklarar: 
 

Och dom som kan vänta dom kan vänta, för dom kommer hinna i alla fall. Så är det 
bättre att låta dom börja så dom kommer igång, så blir det lugnast.  

 
En utav lärarna har en extra genomgång i mindre grupp med de elever som inte 
hängde med under den gemensamma genomgången. Läraren berättar: 

 
Men sen försöker jag ha en liten extra dialog med dom eleverna. Eftersom dom inte 
riktigt tagit in ändå. För då går ju dom andra eleverna iväg och börjar med sitt och 
då kan man fortsätta dialogen med dom andra.  

4.1.2.1.2 Enskild 
Lärarna beskriver att efter den gemensamma genomgången så har de sedan en 
enskild genomgång eller ett förtydligande med de elever som är i behov av det. En 
utav lärarna beskriver: 
 

Men jag vet vilka jag måste gå till och då måste jag ta dom först som har svårast med 
koncentrationen för annars tappar dom den/…/ och sen får jag ta dom här som är 
lugna, för dom kan sitta och vänta.  

 
En annan lärare talade om användningen av enskild dialog inte enbart är riktad 
till diagnostiserade elever, då läraren vill att alla barn ska lyckas. 

4.1.2.2 Stödinsatser 

4.1.2.2.1 Helklass med special-/fritidspedagog 

Fyra stycken lärare beskriver undervisning tillsammans med specialpedagog med 
utgångspunkt i helklass. En lärare beskriver att med hjälp av en specialpedagog så 
har klassrummet delats upp då läraren finns till hands i den främre delen i 
klassrummet, medan specialpedagogen har en överblick över den bakre delen i 
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klassrummet. En annan lärare berättar också att dem har tillgång till en 
fritidspedagog en timme i veckan som kommer in i klassen.  

 
Så fort det kommer nån i klassen så använder jag det till att jag kanske svänger på en 
lektion så att jag tar nånting som jag vet att här skulle det behövas. Så då kan man 
göra en omplanering när man märker att man är en till vuxen.  

 
En utav de fyra lärarna menar att eleven med Asperger syndrom är med på 
samma sätt som de övriga eleverna i undervisningen, men eleven har en resurs 
knuten till sig som är elevens överjag. Läraren beskriver ett exempel: 
 

Är det matte så sätter hon igång honom/…/ hon skriver talet, han räknar ut/…/ Det 
underlättar för honom att ha någon att prata med för vi inte hinner med alla.  

 
Finns det två pedagoger i klassrummet, menar en lärare, så är det lättare att 
arbeta på ett mer riktat sätt i jämförelse med om läraren skulle vara själv. Läraren 
menar: 
 

Jag hinner inte alltid ta fram saker som elevassistenten kan göra med dom här 
eleverna. Och hon kan ju inte alltid gå ifrån med dom för det är att utsätta dom för 
kränkning/…/ Man försöker ju ändå inkludera dom i den stora hela undervisningen. 

4.1.2.2.2 Halvklass med fritidspedagog 

Två stycken lärare har tillgång till en fritidspedagog flera gånger i veckan som är 
med som stöd i undervisningen. Båda lärarna säger att de försöker att arbeta i 
halvklass så mycket som det går när det finns en fritidspedagog att tillgå. En av 
lärarna säger: 
 

Man kan inte ta sig någonstans ensam och så vill man ha halvklass ganska mycket 
och då behöver man vara två. 

 
Samma lärare berättar att eleverna kan må bättre av att arbeta i mindre klasser. 
Läraren kan då vara tydligare och mer djupgående i sin undervisning. Läraren 
berättar även att fördelen med att arbeta i halvklass är att elever med 
funktionsnedsättningarna ADHD och Asperger syndrom inte orkar vara i helklass 
en längre tid. Den andra läraren säger att dem har mycket arbetspass 
tillsammans, men att det finns en del pass läraren måste ta själv. Läraren menar 
att det ger fler möjligheter genom att vara två, för att dem kan dela upp sig. 

4.1.2.2.3 Specialpedagog utanför klassrummet 

Fem lärare har tillgång till specialpedagog en till flera gånger i veckan där 
eleverna går ifrån klassrummet tillsammans med specialpedagogen. Tre av 
lärarna beskriver att de har schemalagda tider för elever att gå till 
specialpedagogen.  En lärare säger: 
 

Dom här barnen som behöver komma ifrån och var i mindre grupp/…/ behöver 
också jobba enskilt med specialpedagog/…/ enligt ett schema så dom vet att då ska 
dom vara hos xxx. 

 
Samma lärare säger också att det är varierat antal elever som går iväg då det kan 
vara mellan en till tre elever. Eleverna som går iväg arbetar med samma sak som 
övriga elever arbetar med i klassrummet. En annan lärare som också använder sig 
utav schema berättar att det är samma elever som kommer till specialpedagogen. 
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Eleverna kan se på färgkodat schemat tid, plats och vem de ska gå till. Det blir mer 
på elevernas ansvar att ta reda på när man ska vara på plats hos 
specialpedagogen. Den tredje läraren har en elev som går till specialpedagog på 
morgonen tre gånger i veckan för att få en – till – en undervisning och en bra start 
på dagen. Specialläraren och eleven sitter i ett enskilt rum i anslutning till 
klassrummet. Under ett undervisningstillfälle har alla elever vid behov tillgång till 
det rummet om de vill sitta i en lugnare miljö. 
 
Två andra lärare har tillgång till speciallärare eller elevassistent som tar ut 
enstaka elever från klassrummet. En utav de lärarna säger: 
 

Specialläraren tar eleven och jobbar med den separat i till exempel svenska A/…/ 
eleven kanske har en diagnos som kopplats till ett åtgärdsprogram.  

 
En annan lärare har tillgång till en elevassistent som har i uppdrag att bland 
annat välja ut elever som elevassistenten går ut och läser med. Läraren säger: 
 

Det blir inte så där ”skola – skola” utan kom nu så går vi och läser den här boken 
tillsammans. Det blir en rolig grej. 

4.1.2.3 Hjälpinsatser 

4.1.2.3.1 Hjälpmedel 

Nio lärare lyfter att hjälpmedel för elever med funktionsnedsättning underlättar i 
undervisningen. Hjälpmedlen kan vara allt från dator, Ipads, smartboards eller 
alfasmart till musik, film- och bildstöd, timglas, arbeta praktiskt, motoriska 
hjälpmedel och scanner eller projektor. Två av de nio lärarna lyfter fram någon 
form av checklista eller arbetsschema. Lärarna menar att det underlättar för 
eleven att veta vad de ska göra efter varje avklarad uppgift. En lärare förklarar: 
 

Jag skriver alltid dagordning för varje lektion och så står det 1… 2…3… och så gör 
man det, för då behöver dom aldrig gå runt och fråga och känna att dom inte vet 
utan det står där 1,2,3 man följer alltid ordningen. 

 
Två andra lärare menar att elever med koncentrationssvårigheter under en 
genomgång blir hjälpta av att de får till exempel klämma på ett gummihjärta eller 
plocka med någonting så länge det inte stör genomgången. En utav de två lärarna 
säger: 
 

Jag gör så att dom är med på genomgången men under tiden som jag undervisar får 
dom sitta och hålla på med någonting. Det är nästan ett måste, då kan dom 
koncentrera sig om dom får en boll, vässa en penna eller sitta och plocka med 
någonting. 

 
Att arbeta med Ipads är någonting som underlättar för elever med ADHD och 
Asperger syndrom, en lärare beskriver: 
 

För en ipad för en elev med ADHD ger dom möjligheterna att… dom blir totalt 
fokuserade på den här skärmen/…/ det finns ett jätteroligt stavningsprogram/…/ 
och då sitter dom där och trycker upp bokstäverna till s-p-å-r och så trycker dom på 
rätta/…/ man kan tycka ska dom bara sitta där och spela, men du kan ge dig sjutton 
på att dom kan stav s-p-å-r sen. Så man får ta det onda med det goda. 
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Lite mer ingående om hur hjälpmedlet timglas eller tid över lag kan vara till hjälp 
för elever med neuropsykiatriska funktionshinder, beskriver en lärare så här: 
 

Man satte timglas framför dom och sa nu ska du jobba i fem minuter/…/ dom fick en 
tidskänsla för hur länge dom skulle jobba/…/ innan var dom väldigt famlande i vad 
som hände och då blev dom lite oroliga och tjatiga och hittade på saker istället. Nu 
är det en trygghet att dom vet vad som ska hända. 

4.1.2.3.2 Rutiner 

Fem lärare trycker på att rutiner är jätteviktigt för elever med ADHD och Asperger 
syndrom. En av lärarna förklarar att lärare över lag måste vara tydliga och 
konsekventa, vilket gör att undervisningen kan upplevas som tråkig och fyrkantig 
i lärarens synvinkel, men för eleverna blir det en trygghet. En annan lärare 
berättar att om läraren inte håller sig till ramen och ändrar i sin undervisning så 
är det inte uppskattat av olika skäl. En lärare ger exempel på vikten av tydlighet: 
 

Går vi till maten så gör vi alltid exakt likadant, ska dom gå ut så är det alltid på 
samma sätt jag uttrycker mig. 

 
Tre av fem lärare lyfter att det är viktigt med förberedelse i sin rutin. Om läraren 
går utanför elevernas trygghetsram är det viktigt att tala om och förbereda 
eleverna på en förändring. En lärare förklarar: 
 

Det är ju dels en fråga om att vara väldigt tydlig/…/ och förbereda så att man är 
förberedd på vad som ska hända. Det är ju inga barn som tycker om överraskningar, 
utan dom ska vara förberedda och veta så här går det till och så måste man ta 
hänsyn till deras sätt att fungera. Det går inte att kräva samma saker av barn med 
den här funktionsnedsättningen som av barn utan. 

4.1.2.3.3 Belöningssystem 

Två lärare använder sig utav belöningssystem i någon form. Den ena läraren 
menar att belöningssystem kan användas för elever med Asperger syndrom som 
ett medel för att få eleven motiverad i sitt arbete. Läraren ger ett exempel på 
detta: 
 

Guldstjärnor och såna saker/…/ Som den här pojken som jag jobbade med älskade 
att bygga och då kunde jag använda det som en morot för att få honom att jobba/…/ 
Det var nånting som han tyckte var roligt.  

 
Den andra läraren beskriver en annan form av belöning som kan vara att få gå 
iväg till ett vilorum och läsa för att samla nya krafter.  
 

Men inte som nån sorts bestraffning utan som ett eget val, mer som en belöning. 

4.1.3 Hur försöker lärare forma klassrumsmiljön för att inkludera elever 
med ADHD och Asperger syndrom? 

4.1.3.1 Placering 

4.1.3.1.1 Utvald plats efter behov 
En lärare berättar att det måste organiseras i klassrummet så det anpassas efter 
elevernas behov. Samma lärare säger också att elevernas platser inte är tydligt 
utsatta, så det finns ingen chans att det kan tas reda på vart elever med diagnos 
sitter. Tre lärare lyfter att de placerar sina elever med ADHD och Asperger 
syndrom nära dörren då till exempel en av dessa elever ville ha nära till toaletten. 
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I det klassrummet är eleven placerad i en rad med enskilda bord. I den raden är 
också en annan elev med ADHD, men att den eleven sitter långt fram. Läraren har 
upplevt att detta har fungerat bra då det blir ett mer lugn i klassrummet. I en 
annan lärares klassrum är en elev med Asperger placerad långt fram så eleven får 
en bra sikt över tavlan. Tanken är också att en placering långt fram ger mindre 
distraktioner och mindre detaljer att ta in. Läraren säger också om en annan elev: 
 

ADHD barn mår bra av att sitta längre bak i klassrummet där dom har koll på sina 
klasskompisar för då ser dom.  

 
En annan lärare berättar att hens elev sitter vid dörren för att eleven kan känna 
att hen vill gå ut och ta en paus emellanåt. En annan elev i samma klassrum med 
ADHD är placerad med ansiktet mot fönstret längst fram så att läraren lätt kan 
finnas till hands till eleven. En annan lärare berättar att hens elev med ADHD är 
placerad nära en dörr och allt material så att eleven aldrig behöver lämna platsen 
för att hämta saker. Det underlättar även i deras behov av struktur och ordning då 
eleven är noga med att det ska se snyggt ut. Läraren säger också: 
 

Jag organiserar det så att det behovet som eleven har det ska jag tillgodose. Behöver 
dom en korg så får dom det. 

 
En annan lärare berättar att det finns en elev i klassen som kan sitta överallt i 
klassrummet, men att elev har behov av lugnare kompisar runt omkring sig. Tre 
andra lärare menar att de diagnostiserade elever ska ha samma platser hela tiden, 
då en lärare säger att det är viktigt för eleven att ha en egen plats då eleven inte 
klarar av att sitta mitt i klassrummet. En av de tre lärarna berättar varför det är 
viktigt att eleven med Asperger syndrom har samma plats: 
 

Min kille med Asperger, han har sin plats. Det är hans trygghet att sitta där. 

4.1.3.1.2 Familjegrupper 
Fyra lärare berättar att de har blandade grupperingar i sitt klassrum. Tre lärare 
berättar att de har utformat som öar i klassrummet som eleverna sitter kring. 
Öarna är i olika storlekar säger en av lärarna för att vissa elever inte klarar av att 
sitta i större grupper. En lärare berättar: 
 

Jag vill ju ha i grupper för att jag lätt ska kunna arbeta både individuellt, två och två 
eller i minde grupp. Då behöver man aldrig möblera om för att ändra arbetssätt. 

 
Den fjärde läraren förklarar att de utgår från en U form i klassrummet, men att de 
brukar möblera om till familjegrupper. Tanken, enligt läraren, är att skapa en bra 
klassrumsmiljö och ett lugn som är bra för dessa diagnostiserade elever, men även 
för de övriga eleverna. 

4.1.3.2 Störmoment 

En lärare berättar att klassrummet är den tredje pedagogen och att det är 
livsfarligt för en elev med ADHD, autism eller Asperger syndrom att vistas i ett 
rum med mycket saker. Läraren menar att ju mer saker det finns desto mer 
distraktioner i klassrummet. Läraren berättar: 
 

Dom här intrycken gör att ett barn med Asperger kan fastna på bilder och bara titta 
på bilden. Du kan stå framför och hoppa och dom märker ingenting. Medan ett barn 
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med ADHD måste titta på allt så dom sitter och snurrar och ska se allt som finns att 
ta in. 

 
För att underlätta i dessa distraktioner och störmoment är det en lärare som har 
ett tankesätt kring detta. Läraren menar att om någonting nytt ska sättas upp så 
ska någonting annat tas ner. Tanken är att ingenting ska samlas utan att det ska 
vara ett strukturerat och tydligt klassrum. En annan lärare berättar att elev i 
klassen med Asperger kan höra ett ljud från lampan i taket. Ljudet är det bara 
eleven själv som hör. Ljudet tycker eleven är jättejobbigt och stör i arbetsron, 
därför använder sig eleven sig av hörlurar för att inte blir störd av dessa små ljud.  
 
I ett annat klassrum finns det en alternativ plats till eleverna vilket är i form av ett 
bås som är placerad längst bort i klassrummet mot en vägg med löstagbara väggar 
och tillgång till hörlurar. Om någon elev behöver en mer lugnare plats så finns den 
alternativ platsen till hands. Läraren förklarar att eleven sitter där för att kunna 
lära sig lika mycket som det andra eleverna och eleven därför ibland behöver få 
sitta mot en tom vägg. Två andra lärare ser detta också som en enkel åtgärd då det 
kan vara en trygghet att få sitta i ett hörn enskilt då vissa elever inte klarar av 
sociala sammanhang. 

5. Resultatanalys och Resultatdiskussion 

5.1 Metoddiskussion 
I vår studie har vi använt oss av semistrukturerade och personliga intervjuer där 
lärarna svarade på intervjufrågorna utifrån deras synvinklar. Lärarna som deltog 
valdes inte ut personligen utav oss, utan deltog utifrån eget initiativ. En annan 
orsak till att vi inte kunde göra ett bekvämlighetsurval var för att det upplevdes 
vara mindre bra respons från skolorna som kontaktades. Därför blev lärarnas 
egna initiativ av betydelse för oss i vår studie.  
 
Intervjuerna spelade vi in på en diktafon vilket enligt oss var till stor hjälp när vi 
skulle renskriva lärarnas svar på frågorna. Genom att vi spelade in intervjuerna 
kunde vi spola fram och tillbaka i inspelningen för att lyssna på en viss del som 
var mer eller mindre oklar. Det gjorde att vi kunde uppfatta nya saker som vi inte 
riktigt tänkte på under intervjuns gång. Den enda nackdelen med att spela in 
intervjuerna är att det blir mycket arbete bakom transkriberingarna som tar 
mycket tid, men det vi kom fram till i efterhand är att det är värt tiden som läggs 
ner. 
 
Spekulationer kring om resultatet hade sett annorlunda ut ifall vi hade utgått från 
fler lärarinterjuver är inte sannolik. Med tanke på är att vi ställde öppna frågor till 
lärarna och det finns likheter mellan lärarnas svar så skulle det inte bli en större 
skillnad om vi hade fördubblat lärarintervjuerna. Men det som hade gjort 
resultatet annorlunda är ifall vi hade använt oss av observation i samband med 
intervjuerna för att få fram en lärarnas arbetssätt kontra en mer praktisk bild av 
verkligheten. Det hade gett oss mer arbete, men det hade gett svar på frågor som 
kommer upp under bearbetningen av resultatet. 

5.2 Resultatanalys 
Nedan följer vår resultatanalys som utgår ifrån intervjumaterialet som 
presenteras under rubriken resultatpresentation. Resultatanalysen kommer att 
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utgå ifrån våra forskningsfrågor för att hålla oss inom ramen av vad studiens 
syfte. Intervjuresultatet kommer att analyseras utifrån litteratur som redogörs i 
litteraturgenomgången under punkt två. 

5.2.1 Hur upplever lärare arbetet mot en skola för alla i klassrummet? 

En majoritet av lärarna tycker att det finns svårigheter med att få en skola för alla 
för att det är många olika behov som ska tillfredsställas i en klass med blandade 
behov och förutsättningar. En del lärare lyfter att det är lättare att få en skola för 
alla genom att organisera särskilda klasser som endast består av elever med 
särskilda behov. Dessa elever exkluderas i vanliga klasser för att kunna bli 
inkluderade. Eliasson och Klasson (2009) samt Altun (2013, muntlig källa) har 
likvärdiga tankar om att elever med särskilda behov kan behöva mer 
exkluderande åtgärder. Då inkludering av en elev med ADHD eller Asperger 
syndrom inte endast ska ske utifrån fysiska uppläggningar utan det bör finnas en 
själsligt eller mental inkludering (Altun, 2013, muntlig källa). Det skulle kunna 
vara så att lärarna tycker att det är lättare att arbeta med inkludering i klasser 
med särskilda behov för att det på så sätt kan vara lättare att arbeta mer riktat.  
 
För att kunna uppnå en skola för alla menar även några lärare att det endast 
krävs mindre klasser för att kunna arbeta mer individualiserat. En tanke kring 
detta kan vara att en mindre klass ger läraren mer tid att se över varje elevs behov 
samt erbjuda de stöd och utmaningar som eleven behöver. Genom att det finns 
mer tid så kan det vara lättare för läraren att arbeta mer individualiserat. 
Wirkberg (2003) överensstämmer med det som lärarna antyder till då Wirkberg 
menar att mindre klasser och mer stöd från läraren underlättar för elever med 
ADHD. Enligt Lgr11 har läraren som ansvar att organisera arbetet så det skapas 
möjligheter till utveckling för den individuella eleven. 
 
I resultatpresentationen visar det att en minoritet av lärare menar att det absolut 
går att få en skola för alla om lärarna tacklar alla svårigheter som stöts på i 
skolan. Att en skola för alla skapas om svårigheterna finner sina lösningar, skulle 
kunna bero på att lärarna kanske har tillgång till mer stödinsatser på deras skolor. 
Vilket skulle kunna vara att det är stödinsatserna på skolan som förebygger en 
skola för alla. Haug (1998) påvisar att det demokratiska värdena ska ligga till 
grund för elevernas deltagande då eleven oavsett intressen, förutsättningar och 
prestationsförmåga ska få delta i den gemensamma undervisningen. Vi finner en 
koppling mellan Haugs uppmaning om demokratiska värden, då även lärarna 
lyfter att inga barn inte ska inkluderas. Enligt Lgr11 baserar skolans uppdrag på 
individers lika värde och omsorg för individens välmående samt utveckling. 

5.2.2 Hur försöker lärare forma undervisningsmiljön för att inkludera 
elever med ADHD och Asperger syndrom? 

Hälften av alla lärare lyfter att rutiner och struktur i undervisingen är väldigt 
viktigt för elever med ADHD och Asperger syndrom. I resultatpresentationen 
framgår det ur lärarens synvinkel att undervisningen kan upplevas tråkig och 
fyrkantig på grund av att läraren måste hålla på rutin och struktur, men det är en 
trygghet för eleverna. Läraren upplever att eleverna inte uppskattar när lärarna 
faller utanför ramen oavsett vilken orsak som ligger till grund för förändringen. 
Thimon (1998) skriver om ett arbetssätt som heter TEACCH-programmet som 
innefattar struktur och rutiner. Målet med arbetssättet är att eleverna ska bli 
självständiga, men för att målet ska kunna uppnås krävs det att eleverna 
behandlas med respekt och bemöts med en ömsesidig förståelse. Enligt vår 



24 
 

tolkning besitter lärarna en medveten förståelse kring betydelsen av att ha tydliga 
rutiner i undervisningen, men att undervisningen kan upplevas som tråkig för att 
det kanske inte finns utrymme för variation i undervisningen alla gånger. En 
anledning till detta är för att de flesta elever med Asperger syndrom och ADHD 
föredrar att hålla på fasta rutiner och strukturer. 
 
En minoritet av lärarna lyfter att de använder sig av checklista eller arbetsschema 
för att eleven ska veta vad som ska göras och i vilken ordning. Enligt vår 
uppfattning kan det vara så att lärarna använder sig av listor och scheman för att 
undvika återupprepning i undervisningen. Med hjälp av checklista eller 
arbetsschema så kan läraren visa på en tydlighet som ger struktur vilket 
underlättar i elevens arbete. Lärarnas arbetssätt med checklistor eller 
arbetsschema har likheter med Winters (2008) förklaring på stöd utifrån listor 
och scheman. Winter menar att det är ett bra hjälpmedel för att göra eleverna 
självständiga. 
 
Ett hjälpmedel i arbetsschemat för att förtydliga övergångarna mellan 
arbetsuppgifterna eller pauser nämner lärarna kan vara timglas. Lärarna menar 
att det ger trygghet för eleverna att veta vad som händer och hur länge en uppgift 
ska pågå. Hellström (2010) skriver om att tidshjälpmedel såsom timer och timglas 
kan vara ett förtydligande av övergångar i dagsprogram då Kinge (2009) skriver 
att elever med ADHD diagnos har svårt med tidsuppfattning och därför är tiden 
alltid nu. Det verkar vara så att lärarna enbart använder sig av timglas som 
tidshjälpmedel, vilket kanske kan vara för att timglas konkretiserar tiden på ett 
sätt som exempelvis timer inte gör. En timer är mer abstrakt då den inte ger en 
bild av hur långt det är kvar av tiden.  
 
Majoriteten av lärarna använde sig av olika hjälpmedel i sin undervisning för att 
underlätta för eleverna med ADHD och Asperger syndrom. Främst var det 
tekniska hjälpmedel, men även timglas, fysiska- och konkreta hjälpmedel 
förekommer. Det tekniska hjälpmedlet Ipad lyfts fram i resultatpresentationen 
som ett bra hjälpmedel för elever med ADHD och Asperger syndrom då eleverna 
blir totalt fokuserade på uppgiften. En anledning till detta kan vara att det flesta 
elever har stött på de tekniska hjälpmedlen utanför skolan. Det kan göra att 
verktyget i sig inte är främmande för eleven, utan att det är själva arbetssättet 
med verktyget som är nytt. Vilket kan presentera lärandet som någonting lustfyllt. 
Riksförbundet för funktionshindrade barn och ungdomar (u.å) skriver att 
tekniska hjälpmedel kan vara bra verktyg att få eleven mer koncentrerad på sitt 
skolarbete.  
Resultatet visar på att belöningssystem kan vara ett exempel på åtgärd för att få 
eleven motiverad och koncentrerad i sitt arbete. Det kan exempelvis vara att få 
sysselsätta sig med någonting eleven tycker är roligt och avslappnande efter en 
genomförd uppgift. En tanke som väcks är att lärarna kanske använder sig en mer 
praktisk belöning för att eleven på ett klarare sätt ska kunna koppla sin 
arbetsinsats med en rolig valfri aktivitet. Det kan vara så att ifall läraren använder 
sig av belöning i form av klistermärken, kanske det kan vara så att eleven inte 
förstår betydelsen i klistermärket. Hellström (2010) skriver att en paus i arbetet 
kan ses som en belöning för att eleven ska få ro i kroppen och återfå sin 
motivation.  
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Majoriteten av lärarna i studien lyfter betydelsen av genomgångar och att den 
genomförs i helgrupp. Skillnaden är att vissa lärare kompletterar den 
gemensamma genomgången med enskilt förtydligande till de elever som är i 
behov av det. En tanke som väcks kring lärarnas olika val av genomgångar kan 
kanske bero på att lärarna genomför genomgångarna på skilda sätt. Det kan 
kanske vara så att lärarna har olika tydligt språkanvändande, vilket för oss vidare 
till Östman (2001) som menar att till exempel elever med Asperger syndrom 
behöver kort och exakt information genom både bild och text. 
 
Alla lärarna har tillgång till någon form av stödinsats en eller flera dagar i veckan, 
men att det tillkommer vid olika tillfällen såsom i hel- eller halvklass eller utanför 
klassrummet. Det som framgår i resultatet är att lärarna utnyttjar resurserna på 
olika sätt då vissa lärare tar in resursen i helklass och blir som ett komplement till 
alla eleverna i klassen och ett par extra ögon och händer till läraren. Skillnaden 
mellan användandet i halvklass är att lärarna anser att eleverna mår bättre av att 
vara i mindre grupper och utnyttjar tillfällena till halvklass när en fritidspedagog 
finns till hands. Det skulle kunna vara så att det är en fråga om individualitet om 
hur lärarna själva känner att de vill nyttja sina stödinsatser. Vi menar att 
beroende på vad det finns för behov i klassen kan så skulle det ena alternativet 
kunna fungera bättre. Enligt Kadesjö (2001) finns det ingen ideal skolsituation för 
elever med koncentrationssvårigheter. Resultatet visar att det finns en splittrad 
tanke kring vad som är den mest ideala grupperingen, men att det i grund och 
botten handlar om elevens individuella behov.   
 
I resultatpresentationen framgår det att hälften av lärarna använder sig av 
specialpedagog i anslutning till klassrummet flera gånger i veckan.  När eleverna 
går iväg till specialpedagogen arbetar eleverna antingen i mindre grupp eller så får 
eleven en - till - en undervisning. Arbetet som sker hos specialpedagogen är det 
samma som resterande elever arbetar med i klassen. En tanke kring varför 
eleverna går iväg till specialpedagogen skulle kunna vara att specialpedagogens 
arbetssätt skiljer sig generellt från lärares undervisning. Det skulle också kunna 
bero på att eleverna som går iväg besitter behov kan behöva en mer exkluderande 
åtgärd. I enlighet med lärarna, påvisar Kadesjö (2001) att arbete i mindre grupp 
eller en – till – en undervisning är ett bra komplement till 
undervisningssituationer i helklass.  
 
En lärare säger att arbetet med specialpedagog utanför klassrummet inte ska vara 
en ”skola – skola”, utan det ska vara roligt och spännande. Det verkar vara så att 
om läraren framställer tillfällena med specialpedagog som något roligt känner 
förhoppningsvis inte eleven sig utpekad. 

5.2.3 Hur försöker lärare forma klassrumsmiljön för att inkludera elever 
med ADHD och Asperger syndrom? 

Alla lärare i studien har en medveten tanke bakom placering av sina elever med 
ADHD och Asperger syndrom. Dock finns det skillnader mellan hur lärarna 
placerar eleverna generellt och hur de diagnostiserade eleverna placeras. Rent 
generellt så placerade några lärare sina elever antingen i familjegrupper eller 
enskilt, samtidigt som hälften av lärarna nämner att deras diagnostiserade elever 
har en plats efter deras individuella behov. En minoritet av lärarna gör ingen 
skillnad på eleverna med ADHD och Asperger syndrom och placerar vissa elever 
nära dörren av olika anledningar, vilket exempelvis kan vara för att ha nära till 
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toalett eller för att eleven själv valt att sitta mer avskilt från de andra eleverna. Det 
verkar vara så att lärarna placerar eleverna utifrån faktorer som de kan påverka, 
vilket i första hand är klasskamraterna. Vilket överensstämmer med det som 
Winter (2008) och Thimon (1998) nämner, att elever med Asperger syndrom kan 
lätt bli distraherade av syn- och ljudintryck, men elevernas sensoriska 
överkänslighet gör att klasskamrater, dörrar och fönster också kan ses som 
störmoment.  
 
I resultatet framgår det skillnader mellan placering av enbart elever med ADHD 
då de antingen placeras långt fram eller långt bak i klassrummet. En tanke bakom 
detta är att det kan finnas individuella skillnader mellan dessa elever då det 
kanske fungerar bättre för en elev att sitta långt fram medan en måste sitta långt 
bak. Kadesjö (2001) skriver att elever med ADHD kan både placeras långt fram 
nära läraren eller långt bak i klassrummen för att ha en översikt över 
klassrummet. 
 
Till skillnad från elever med ADHD så går det att utläsa i resultat att elever med 
Asperger syndrom endast placeras långt fram i klassrummet för att minimera 
distraktioner. En annan anledning till att eleven med Asperger syndrom är 
placerad långt fram i klassrummet kan även vara för att eleven behöver en närmre 
tillgång till läraren.  
 
En minoritet av lärarna nämner att samma plats i klassrummet är viktigt för 
elever med Asperger syndrom för att det är en trygghetsfråga då dessa elever 
tycker olika mycket om förändringar.  Undvikande av förändringar kring 
placering kan ligga till grund för rutinbundenhet då elever med Asperger håller 
hårt på rutiner i sin vardag. Därför kan betydelsen att ha samma plats i 
klassrummet hela tiden vara en trygghet då det är en del av elevens rutin. Thimon 
(1998) skriver att ritualer och rutinbundenhet är en del av diagnosen Asperger 
syndrom. Det kan även finnas betydelse i att ha samma plats för elever med 
ADHD också då omplacering kan ge nya synvinklar av klassrummet och där av 
upptäcks nya synintryck vilket kan vara ett störmoment. Kadesjö (2001) skriver 
om omplacering av elever med ADHD att det kan påverka elevernas motivation 
för att en omplacering orsakar nya synintryck.  
 
I resultatpresentationen framgår det att en minoritet av lärarna har en medveten 
tanke bakom den fysiska miljön i klassrummet. Mycket syn- och ljud detaljer i 
form av teckningar, blickande lampor, oordning bland material kan ses som 
störmoment i den fysiska miljön. Gillberg (2005) skriver att klassrummet ska vara 
en stimulansfattig miljö då detaljer på väggar och möbler kan ses som störande. I 
enlighet med Gillberg, anser vi att lärarna skapar en stimulansfattigmiljö genom 
att ta bort distraktioner i den fysiska miljön. Det skulle kunna vara så att en 
stimulansfattig miljö inte enbart är till fördel för elever med ADHD eller Asperger 
syndrom utan kan vara bra för alla eleverna i klassrummet då elever inte behöver 
ha diagnos för att den åtgärden ska finnas som hjälp. Åtgärden ska ligga till grund 
till individen och det stöd som individen kan behöva. Alla i skolan har ett 
gemensamt ansvar att skapa en god miljö som gynnar elevers utveckling och 
lärande (Lgr11, 2011). 
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5.3 Resultatdiskussion och slutsats 
Vi finner att syftet med studien är uppnådd då vi anser att vi fått svar på våra 
forskningsfrågor. Syftet var att ta reda på hur elever med ADHD och Asperger 
syndrom, inkluderas i undervisningen och klassrumsmiljön.  
Resultatdiskussionen kommer att ha utgångspunkt i våra forskningsfrågor. 

5.3.1 Hur upplever lärare arbetet mot en skola för alla i klassrummet ? 
I studien framkommer det att lärarna har både positiva och negativa inställningar 
kring svårigheterna i skapandet av en skola för alla. Genom att det finns en 
obalans i skolans arbete kring en skola för alla så kan det finnas en risk att det går 
ut över eleverna. Det kan därför leda till att inkludering av elever blir obegriplig 
och att alla elever inte får en likvärdig utbildning. Hela skolan bör ha en 
gemensam grund tanke kring vad en skola för alla innebär, men att vägen dit kan 
se olika ut. För att få en mer balanserad grund tanke bör skolan ha ett mer öppet 
klimat till förändring så lärarna känner möjlighet till att våga, samt kunna samtala 
kring uttrycket en skola för alla. Genom samtal ges lärare möjlighet till 
inspiration av arbetssätt och genomförande för att få ett vidare perspektiv på 
uttrycket som kan upplevas svårt.  

 
Det lösningar som lyfts fram i resultatet kring uttrycket en skola för alla är 
antingen mindre klasser eller särskilda klasser. Organiseringen av mindre klasser 
ger förhoppningsvis läraren mer tillfällen att arbeta mer individualiserat, 
samtidigt som organiseringen av särskilda klasser ger lärarna tillfällen att mer 
ingående underlätta och inkludera elever med diagnoser på ett sätt som kanske 
skapar svårigheter i en blandad klass. En tanke kring exkludering av elever är 
ingenting som vi bör utesluta utan det kan vara en bra åtgärd för att det ska finnas 
ett individualiserat arbetssätt i skolan. Vi menar att det kan innebära att en 
exkluderande åtgärd kan vara lämplig om situationen visar att det är det som 
eleven behöver.  
 
Haug (1998) berättar utifrån ett inkluderande integrerande perspektiv att lärarna 
förväntas ha kunskaper att kunna undervisa alla eleverna i samma klassrum. 
Nackdelen med detta är att skolsystemet inte är konstruerat så att alla elever ska 
kunna delta i samma undervisning. Vilket kan innebära segregerande åtgärder. 
Även fast segregerande och exkluderande åtgärder kan vara lösningen på en del 
problem så kan det finnas ekonomiska hinder med detta då det kanske kostar en 
del att anställa fler lärare i och med att klasserna blir mindre. En tanke kring detta 
så skolan inte behöver vara ekonomiskt beroende är att göra omprioriteringar 
bland anställda i skolan och möjligtvis skapa större klasser med minst två lärare. 
Men samtidigt krävs det en tanke bakom sammansättningen av klasser oavsett om 
det gäller en mindre-, större klass eller särskilda klasser. 

5.3.2 Hur försöker lärare forma undervisningsmiljön för att inkludera 
elever med ADHD och Asperger syndrom? 

Det som framkommer i resultatet är att det finns likheter i lärarnas åtgärder 
emellan diagnoserna, ADHD och Asperger syndrom. De hjälpinsatser som lärarna 
erbjuder kan anpassas till svårigheterna som båda diagnoserna innehar. Det som 
framläggs tydligt är att lärarna använder sig främst av tekniska hjälpmedel. För 
att det ska bli ett användbart hjälpmedel så gäller det att lärare har viss 
förkunskap kring hur dessa tekniska hjälpmedel kan användas. Om det är så att 
lärare överlag inte har så mycket förkunskaper om användandet av tekniska 
hjälpmedel i undervisningen, kan eleven gå miste om ett modernt hjälpmedel som 
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både kan användas inom nöje och lärande. I Lgr11 står det att skolan har som 
ansvar att erbjuda moderna verktyg som gynnar kommunikation, 
kunskapssökande och lärande. Eftersom vi lever i ett tekniskt modernt samhälle 
så involveras även skolan i samhällets moderna utveckling. Men för att dessa 
tekniska hjälpmedel ska bli meningsfulla i undervisningen så förväntas det att 
skolan erbjuder lärarna utbildning i hur tekniska hjälpmedel kan arbetas med. 
Och även förslag på ett varierat arbetsätt. 
 
Alla lärare lyfter att de har tillgång till olika stödinsatser så som elevassistent, 
fritidspedagog eller speciallärare. Skillnaderna är att lärarna nyttjar sina 
stödinsatser på olika sätt, att antingen stödinsatsen kommer in i hel-, halvklass 
eller tar ut enstaka elever. Det vi finner intressant att veta är om lärarna upplever 
skillnader på kvaliteten beroende på om det är en fritidspedagog, elevassistent 
eller specialpedagog som får agera den andra läraren i halvklass konstellation. Vi 
kan tänka oss att det finns en skillnad mellan stödinsatsernas utbildningar vilket 
kanske påverkar kvaliteten i halvklass undervisningen. Finns det en skillnad 
mellan kvaliteten så är frågan om eleverna får samma förutsättningar till 
utveckling och lärande. Enligt Lgr11 så ska läraren erbjuda strukturerad 
undervisning i ledning av läraren antingen i helklass eller enskilt.  
 
Ytterligare en fundering är om fritidspedagoger och elevassistenter får möjlighet 
till kompetensutveckling i sitt arbete för att på bästa sätt kunna komma in i 
klassen som extra stöd. Det finns en god tanke med när skolan använder sig av 
andra stödinsatser än specialpedagog i sin undervisning, men det kanske ger mer 
till eleven om skolan erbjuder kompetensutveckling utifrån de behov som finns i 
klassen till fritidspedagoger och elevassistenter.  Utifrån elevernas bästa, om 
förutsättningen är utifrån en blandad klass, tänker vi oss att det underlättar för 
både elev och lärare om stödinsatsen besitter en kunskap i något mån utifrån de 
behov som finns i helklass. 

5.3.3 Hur försöker lärare forma klassrumsmiljön för att inkludera elever 
med ADHD och Asperger syndrom? 

I resultatet nämner alla lärare att de försöker ha en medveten tanke angående 
klassrummets fysiska miljö. Det vi har kommit fram till utifrån resultatet är att 
lärarna försöker skapa en så stimulansfattig miljö som möjligt genom att tänka på 
de faktorer som lärarna kan påverka, vilket är elevernas placering och 
minimerandet av lösa saker i klassrummet. Gillberg (2005) och Winter (2008) 
skriver om två olika slags distraktioner vilket kan vara pynt och detaljer på väggar, 
men även klasskamrater, fönster och dörrar. Vi kan tänka oss att det är svårt att 
skapa en stimulansfattig miljö som gynnar alla elever då det finns faktorer som är 
svåra att påverka. Dörrar och fönster är faktorer som lärare inte kan flytta på utan 
att den fysiska miljön samt eleverna måste anpassas efter dessa fasta faktorer. En 
fördel hade varit ifall läraren har en möjlighet att välja klassrum och få ett 
klassrum som gynnar eleverna som kommer att vistas där. Men om detta inte är 
möjligt så hade en annan lösning varit om det fanns ett samarbete mellan lärarna, 
så lärarna hade möjlighet att byta klassrum med varandra.  
 
I samband med placering så är det en minoritet av lärarna som låter sina 
diagnostiserade elever behålla sin plats. Det kan vara en bra möjlighet för elever 
med ADHD och Asperger syndrom att ha den valmöjligheten då den blir 
betydelsefull i deras skolsituation. Dock kan det innebära att resten av eleverna 
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som inte har valmöjlighet glöms bort. En diagnos ska inte vara orsaken till 
förmåner vid platsskiftning utan alla elever kan ha orsaker till att behålla sin plats. 
I Lgr11 så står det om individers lika värde som ligger till grund för skolans 
uppdrag och värdegrund. Individens välbefinnande ska också prägla hela 
verksamheten. En lösning på det här är att vid en platsskiftning fråga eleverna 
vilka som vill byta plats och vilka som känner sig trygga med den platsen som de 
redan har. För den individuella eleven kan en trygg plats innebära att skolarbetet 
går smidigare. 

6. Pedagogiskrelevans 
Vi anser att studien har gett oss mer kunskap och en klarare inblick i hur 
undervisningen och klassrumsmiljön kan inkludera elever med svårigheter, samt 
ett bredare perspektiv på inkludering och en skola för alla. Inför studien så hade 
vi inställningen om att exkludering var någonting som skulle undvikas för att 
tanken är att skolan ska skapa en skola för alla. Men det vi har lärt oss är att det 
finns en mer accepterande sida av exkludering, då vi genom exkludering kan 
inkludera. Det finns fler sätt som en lärare kan inkludera elever i skolan. 
 
Nu i efterhand så har vi båda fått en klarare förståelse kring vad som diagnoserna, 
ADHD och Asperger syndrom, innebär. Det är därför till stor fördel för oss som 
blivande lärare att kunna ha en förståelse för alla elever då vi inte vet hur en 
framtida klass kan se ut. 

7. Nya forskningsfrågor 
Nya forskningsfrågor som väcktes efter genomförd studie: 
 

 Hur ser inkludering ut i undervisningen och klassrumsmiljön för elever 
med ADHD och Asperger syndrom? 

 Hur tänker elever kring uttrycket en skola för alla? 

 Hur tänker rektorer kring uttrycket en skola för alla? 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

 Hur mycket erfarenhet har du av barn med neuropsykiatriska funktionshinder 
och då främst ADHD och Asperger? 

 

 Hur tänker du kring uttrycket en skola för alla?  
 

 Hur tänker du kring ett medvetet arbetssätt som inkluderar dessa elever? På 
vilket sätt? 

 

 Hur inkluderar du/ ni dessa elever i klassrumsmiljön? Placering i 
klassrummet? 

 

 Hur inkluderar du/ ni dessa elever i er undervisning? Resurs? Material? 
Upplägg? Utformning? Stöd i undervisningen? 

 

 Vad skulle du vilja bli bättre på? Vidareutveckling? Lära dig mer av? 
Kompetensutveckling?  
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Bilaga 2 

 

Arbetsinsats 

 
Genom att vi har arbetat tillsammans vid tidigare tillfällen så föll det sig naturligt 
att skriva arbetet tillsammans. Då vi kompletterar varandra på flera plan och 
tänker likvärdigt. Med tanke på våra tidigare erfarenheter tillsammans så har vi 
kunnat genomföra stora delar av skrivandet tillsammans. De få tillfällena som vi 
delade upp arbetet var i samband med transkribering av intervjuerna för att det 
tog för lång tid att transkribera tillsammans. Vi delade även upp en bit av 
litteraturen och resultatpresentationen. Efter dessa uppdelningar så gick vi 
igenom tankar, språk och meningsbyggnad vid nästkommande tillfälle. 
 
Vi har haft regelbundna träffar under arbetets gång då vi har suttit hela dagar 
antingen i skolan eller på biblioteket.  
 
Under arbetets gång så har vi varit ett stöd till varandra och tacklat alla 
motgångar tillsammans. 
 


