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Förord 

Att skriva ett examensarbete har varit en lång, intressant, krävande och utvecklande resa. 

Efter nästan fyra år på högkolan känner vi att detta var den ultimata utmaningen, den 

slutgiltiga prövningen. Vi är nöjda med resultatet. Under processens gång har vi ibland undrat 

hur i hela friden de spretiga orden på skärmen ska kunna resultera i vår biljett ut i 

verkligheten. Men det visade sig att två glada och spralliga småbarnsmammor har tillräckligt 

mycket vilja och envishet i sig för att klara av det. Och det är vi stolta över. Efter många 

tidiga morgnar och sena nätter är vi nu färdiga med vår uppsats, läs och njut. 

 

Det finns några vi vill tacka, några som har haft en betydande roll under processens gång, 

vare sig de velat eller inte. Först och främst vill vi tacka våra familjer, som ställt upp i nöd och 

lust. Våra fina små killar som ska få se betydligt mer av sina mammor från och med nu. Vår 

handledare, som med sina utstuderade strategier satt eld i baken på oss. Ordfascisten på 

Malkusgatan och specialpedagogiksmamman som tog sig tid att konjukturläsa uppsatsen.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra och oss själva som genom hårt arbete tog oss 

igenom denna lilla pers. 

 

Hittills har vi kunnat liknas vid små fågelungar, nyfikna och ivriga men aningen rädda för att 

lämna boet. Men nu, nu är vi redo att kasta oss ut och flyga iväg.   



  

   
  

 

 

 

 

Abstract 

Denna systematiska litteraturöversikt utgår från ett hermeneutiskt synsätt och redogör för 

strategier och metoder lärare använder sig av i sin undervisning för att inkludera elever med 

ADHD. Studien skildrar de konkreta dels väl beprövade, dels väl fungerande tillvägagångssätt 

lärare använt sig av för att uppnå en inkluderande undervisning. Dessa strategier presenteras i 

resultatet via tematisk kategorisering utifrån tre viktiga och centrala perspektiv av 

inkludering: a) rumsligt inkluderande perspektiv, b) didaktiskt inkluderande perspektiv samt 

c) socialt inkluderande perspektiv. Strategierna sammanställs även i diskussionsdelen i form 

av en översiktlig utpräglad lista. Studiens resultat pekar på det faktum att för att en elev ska 

kunna anses vara inkluderad behöver alla tre aspekter av inkludering tillgodoses. En annan 

slutsats som kunnat dras syftar till de allra mest centrala delar inom inkludering som till stor 

del handlar om lärares inställning och förhållningssätt till eleverna samt att detta bör 

genomsyras av en positiv attityd.  

 

Nyckelord: Inkludering, ADHD, strategier, attityder, en skola för alla, didaktik, 

klassrumsforskning, litteraturöversikt.  
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1 Inledning 

ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med 

dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och 

impulskontrollbrist. Tillståndet är vanligt och drabbar ca 5 % av alla barn (nationalencyklopedin, 

2014).  

 

En viktig del av lärarens arbete, ja kanske den viktigaste, är att respektera, utmana och höja 

samtliga elever i sin klass. Det är inte alltid enkelt. För en del av eleverna sker det per 

automatik, för andra krävs det en annan strategi för att lyckas med uppdraget. Faktum är att 

alla elever är sin egen individ, och alla individer fungerar olika, lär olika. Lärarens uppdrag 

präglas av principen att alla elever har olika förutsättningar, olika behov (Skolverket, 2011). 

Men trots dessa olikheter, vad de än må vara, har alla rätt till samma glädje, samma 

gemenskap och samma utbildning. Kort sagt, alla har rätt att inkluderas.  

 

Vi har utfört en systematisk litteraturöversikt med syfte att undersöka hur lärarens 

inkluderande arbete av elever med adhd ser ut. Studien grundar sig på tre vetenskapliga 

studier som alla belyser inkludering av elever i behov av särskilt stöd med inriktning på elever 

med adhd. Vi har valt att analysera studierna utifrån tre perspektiv som även presenteras av 

Asp-Onsjö (2008) på begreppet inkludering: 

 

• Rumsligt inkluderande perspektiv  

       – befinner sig eleverna tillsammans i klassrummet? 

• Didaktiskt inkluderande perspektiv 

       – främjar de didaktiska förutsättningarna ett gott lärande? 

• Socialt inkluderande perspektiv 

       – är eleverna delaktiga i ett socialt sammanhang med såväl kamrater som personal? 

 

Som lärare ställs man inför ideliga utmaningar och förväntas att hålla en jämn 

utvecklingskurva. En av de främsta svårigheter inom läraryrket är det eviga dilemmat 

gällande inkludering. Vad är inkludering? Varför inkludering? När blir den inkluderande 

undervisningen exkluderande? Vårt mål har varit att göra en studie som presenterar en 

översikt av beprövade metoder och strategier för att på ett effektivt sätt bedriva en 

inkluderande undervisning av elever med adhd. Vi kommer också utreda den komplexitet som 
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råder kring ämnet samt försöka se de samband som finns mellan olika inkluderande 

komponenter. Vad fungerar i praktiken? 

Vi har tagit oss an detta ämne med ett hermeneutiskt teoretiskt förhållningssätt. Detta innebär 

att vi valt att tolka de texter vi använt oss av i vår studie. Vi har med ett öppet sinne letat efter 

de budskap författaren har velat förmedla. Utifrån det har vi sedan tolkat innehållet och 

approprierat det. På så vis har vi bildat en ny förståelse och erfarenhet för att sedan tolkat 

vidare baserat på detta. Vi har under arbetets gång inte letat efter någon slutgiltig lösning eller 

svar utan ser i stället vår studie som ett led i en process som säkerligen kommer att omtolkas 

ytterligare.   

 

1.1 Historisk bakgrund 

I detta kapitel följer en redogörelse över inkluderingens betydelse i skolan över tid.   

1.1.1 Inkludering ur ett historiskt perspektiv 

Redan på 1600- och 1700-talen delades elever upp utifrån förmåga att läsa och förstå kristna 

texter (Hjörne & Säljö, 2008), och när Sverige fick en allmän folkskola 1842 var det långt 

ifrån en skola för alla. Elever som inte levde upp till skolans förväntningar tvingades lämna 

densamma. Även under perioder när möjligheten att skapa en skola för alla diskuterades, 

fanns tankar kring strategier för segregering och differentiering, vilket ansågs nödvändigt och 

fördelaktigt för såväl individen och klassen som samhället i stort. Detta är ett evigt dilemma 

inom specialpedagogiken - spänningen mellan avskiljning och gemenskap. Avskiljning 

motiveras med kunskapsmässiga aspekter och gemenskap motiveras med sociala aspekter 

(Hjörne & Säljö, 2008).  

Tinglev (2013) menar att inkluderingen i början av 1900-talet snarare handlade om 

integrering, det vill säga individens anpassning till helheten (Tinglev, 2013). Precis som 

tidigare så fick de elever som inte kunde anpassa sig till helheten i stället för sin egen klass 

tillhöra en hjälpklass vilket ansågs fungera som ”behandling” för dessa elever. För att sedan få 

dessa hjälpklasser att fungera så bra som möjligt ansåg rektorer och lärare att det var av stor 

vikt att lyckas få fram en mycket homogen grupp, det vill säga en grupp som är på samma 

nivå kunskapsmässigt samt lär lika. 

Denna form av undervisning som ägt rum i de svenska skolorna under 1900-talets början har 
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utvecklats och förändrats till de bättre men än har många svenska skolor en lång väg kvar 

innan målet, ”en skola för alla”, är nått (Tinglev, 2013). 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur lärare inkluderar elever med adhd i sin 

undervisning. Varför vi valt att göra en studie i detta ämne grundar sig i problematiken kring 

elevers förutsättningar att trivas i skolan och uppnå de mål som styrdokumenten anger. I 

enklare ordalag menar vi att inkludering av samtliga elever, inom allt från val av material, 

utformning av klassrummet och värdegrundsarbete, är avgörande för huruvida elever i 

allmänhet och elever med adhd i synnerhet behärskar sin skolgång. Ett primärt syfte i 

sammanhanget är också skolans och lärarens uppdrag, vilket står tydligt angivet i Lgr 11 

(Skolverket, 2011). 

Utdrag ur skolans värdegrund och uppdrag: 

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla.”    

(Skolverket, 2011, s. 8)  

Sammanfattningsvis menar vi att i så gott som varje klass finns det elever i behov av särskilt 

stöd. Därför är det av största vikt för lärare och pedagoger att känner de till hur adhd som 

diagnos yttrar sig, men framförallt på vilket sätt man som pedagog bör agera i och utanför 

undervisning för att i största möjliga mån underlätta för eleven. 

1.3 Frågeställning 

Baserat på studiens syfte har vi valt följande frågeställning?  

- Vad använder lärare sig av för strategier och metoder i sin inkluderande undervisning, 

sett utifrån rumsligt, didaktiskt och socialt perspektiv? 
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2 Centrala begrepp 

För att få en tydligare bild av de nyckelbegrepp som studien baseras på har vi här valt att göra 

en mindre fördjupning av just de begreppen, nämligen inkludering och adhd. Vi har i kapitlet 

belyst begreppens grundläggande delar, fundamentet för vår studie, och genom detta 

förhoppningsvis kunna förenkla och förtydliga förståelsen för läsare.      

2.1 Inkludering 

2.1.1 Salamancadeklarationen 

Persson (2013) skriver om UNESCO:s Salamancadeklaration där det står klart och tydligt att 

elever ska inkluderas i den gemensamma undervisningen samt att det stöd som ges ska gynna 

samtliga elever. Han konstaterar även att Salamancadeklarationen utgår från att skillnader 

mellan människor är naturligt, att elever i största möjliga omfattning ska få vistas tillsammans 

samt att undervisningen bör anpassas utefter eleverna och deras behov och inte tvärt om.  

2.1.2 Vad är inkludering? 

Enligt Andersson & Thorsson (2007) säger sig många förespråka inkludering men utan att 

egentligen gå in på djupet om hur de personligen ser på begreppet. Författarna menar att 

många använder ordet inklusion, som härstammar från engelskans inclusion, för att sedan 

tolka innebörden som densamma som integrering. Detta kan få en viss förvirring som påföljd 

eftersom betydelsen av inkludering inte förtydligas. Nilholm (2006) skiljer på begreppet 

inkludering och integrering. Han menar att åsikterna går isär gällande skillnaden dessa 

begrepp emellan men hävdar att det finns en betydande sådan. Inkludering definierar han som 

”helheten anpassar sig efter individen” medan integrering innebär att individen anpassar sig 

efter helheten (Nilholm, 2006).  

Asp-Onsjö (2008) menar att konceptet inkludering kan ses ur tre olika perspektiv. Det första 

av dessa behandlar den rumsliga inkluderingen där aspekter så som hur klassrumsmiljön är 

utformad samt var eleverna bör befinna sig under lektionstid. Det andra perspektivet 

behandlar den didaktiska inkluderingen som syftar till lärarens strategier, metoder och 

arbetssätt. Här ingår även lärares inställning till samtliga elever och i synnerhet elever i behov 

av särskilt stöd. Det tredje perspektivet innefattar social inkludering vilket främst belyser 

elevernas sociala relationer till varandra och gentemot läraren. Det sociala perspektivet lyfter 

även arbete i grupp och gruppkonstellationer (Asp-Onsjö, 2008). 
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2.1.3 En skola för alla 

Andersson & Thorsson (2007) skriver om hur skolan speglar vårt samhällssystem. De menar 

att för att få ett samhälle för alla behöver vi först ha en skola för alla. Likaså krävs det en 

demokratisk skola för att få ett demokratiskt samhälle. En skola för alla innebär att olikheter 

tillåts, tas tillvara på och att mångfald välkomnas. Detta har stor betydelse för demokratin i 

skolan som i sin tur baseras på olikheter samt att dessa möts med respekt och ett positivt 

synsätt (Andersson & Thorsson, 2007).  

Andersson & Thorsson (2007) menar fortsättningsvis att merparten av alla som arbetar inom 

skolan anser att vi ska ha en skola för alla och att det som skiljer sig endast är tolkningen av 

hur den ska se ut för varje enskild elev. En del anser att heterogena grupper med anpassning 

samt individualisering av dels miljö, dels arbetssätt är det allra mest gynnsamma för samtliga 

elever. Andra anser att bäst resultat uppnås ifall elever med samma diagnos undervisas 

tillsammans. Att undervisa elever med samma diagnos sammansatta i en klass eller 

undervisningsgrupp skriver Hjörne och Säljö (2008) om. Författarna ger exempel ur Lgr 62 

där eleverna kunde placerades i ”Hjälpklass, Observationsklass, hörselklass, läsklass, frilufts- 

och hälsoklass, skolmognadsklass samt CP-klass”. Andersson & Thorsson (2007) pekar på 

det dilemma som uppstår då skolan står, och de senaste 50 åren stått, för solidaritet och 

gemenskap samtidigt som den grupperar och avskiljer på detta sätt.  

 

Uttrycket ”en skola för alla” står i nära relation till inkludering och behandlas av såväl 

Andersson & Thorsson (2007) som Hjörne & Säljö (2008). Andersson & Thorsson (2007) 

konstaterar att skolan i Sverige hittills inte fullt ut varit en skola för alla och pekar på den 

uppdelning av elever som fortfarande sker i dagens skolor. De ställer sig frågande till vad som 

egentligen menas med ”alla”. Hjörne & Säljö (2008) menar att det inte är ovanligt att skolor 

förklarar sin bristande förmåga med en lyckad inkluderande undervisning som en följd av 

elevers diagnoser. Ofta är neuropsykiatriska diagnoser så som adhd vanliga syndabockar i 

detta sammanhang. Författarna menar vidare att den segregering som skolorna försöker 

rättfärdiga strider mot begreppet inkluderings grundläggande byggstenar och framför allt ”en 

skola för alla” (Hjörne & Säljö, 2008).  
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2.2 ADHD 

2.2.1 Problematik 

Hildén (2014) menar att adhd yttrar sig på olika sätt hos olika individer men att det i generella 

drag går att konstatera att det är en funktionsnedsättning som visar sig genom bristande fokus 

och uppmärksamhet, dålig impulskontroll samt överaktivitet. Vidare skriver hon att adhd 

klassas som en neurospykiatrisk funktionsnedsättning och att det inte är ovanligt att personer 

som fått diagnosen adhd även diagnostiserats med andra diagnoser inom de neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningarna. Det kan till exempel handla om Tourettes syndrom, Aspergers 

syndrom, tvångssyndrom, dyslexi, dyskalkyli samt olika tal- och språkstörningar. En diagnos 

som ofta förväxlas med adhd är den mycket snarlika diagnosen add. En person med add har 

samma problem som en person med adhd när det handlar om förmågan att kunna fokusera och 

vara uppmärksam. En skillnad är att adhd medför hyperaktivitet medan add i stället bidrar till 

apati (Hildén, 2014). 

Kutscher (2010) menar att individer med adhd ofta drabbas av problem inom tre olika 

områden. Det första handlar om exekutiva funktioner som kort sagt innebär att ha förmågan 

att organisera och planera sin vardag och det man gör. Att kunna vara uppmärksam, hålla 

fokus samt att stoppa impulser ingår även i de exekutiva funktionerna. Det andra området som 

Kutscher belyser syftar till överlappande diagnoser. Här menar författaren, precis som Hildén 

(2014), att det inte är ovanligt att en person med adhd har fler diagnoser eller 

funktionsnedsättningar som dels kan förstärkas i samband med adhd, dels hamna i skuggan av 

adhd. I det tredje området belyser Kutscher (2010) påfrestningar inom familjen. Han anser att 

detta problem kan delas in i två kategorier: a) Andra i familjen har egna neuropsykiatriska 

besvär, b) Barnet orsakar stress som sedan slår tillbaka mot barnet själv. I kategori a har 

någon eller några andra familjemedlemmar själva adhd eller annan neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som medför negativa konsekvenser när det kommer till hur kapabel 

familjen i fråga är att hantera det barn som har adhd. Kategori b handlar om att ett barn med 

adhd lätt kan skapa kaos och därmed utsätta familjen för stress. Vanliga situationer som ofta 

upplevs leda till konflikter är morgonrutiner samt varaktiga läxor. Gällande läxorna så 

uppfattar ofta föräldrarna att ansvaret för att de görs ligger på dem och att ansvaret för läxorna 

blir deras istället för barnets vilket bidrar till stress. Detta kan resultera i att föräldrarna lägger 

extra tid på barnet samt ger annan form av specialbehandling. Detta kan sedan syskon i sin tur 

reagera på och uppleva som orättvist.  Följden av detta blir att samtliga parter känner 
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frustration och lätt tappar behärskningen, vilket skapar kaos och tumult – som är det sista ett 

barn med adhd behöver (Kutscher, 2010).  

2.2.2 Vad händer i kroppen? 

Enligt Hildén (2014) handlar överaktivitet om kroppens svårigheter med att reglera 

aktivitetsnivån efter aktiviteten. Detta resulterar i att det ofta sker en missbedömning vilket i 

sin tur skapar obalans och ojämn tillförsel av signalsubstanser. Många elever med adhd menar 

att de måste röra på sig för att det inte ska kännas som att de håller på att somna.  

Överaktiviteten både tillför och tar energi vilket i sin tur ofta orsakar problem för individen 

själv men också skapar en viss irritation bland omgivning. Till exempel så har ofta personer 

med adhd svårt att slappna av och sitta still samtidigt som de ganska plötsligt kan bli passiva 

och känna sig utmattade. Följder av sådana extrema kontraster samt skiftningar dem emellan 

leder ofta till sömnproblem (Hildén, 2014).  

 

2.2.3 Vad kan skolan göra? 

För att skapa en fungerande tillvaro i skolan för elever med adhd menar Eriksson & Beckman 

(2007) att läraren bör anpassa undervisningen genom att se över klassrumsmiljön, låta 

eleverna arbeta med avgränsade tydliga arbetsuppgifter under korta arbetspass samt se till att 

undervisningen genomsyras av spännande och intresseväckande arbetsuppgifter. Läraren bör 

även hålla korta och tydliga instruktioner, hela tiden ge positiv feedback med fokus på 

uppmuntran och stöd, ge eleverna gott om tid för prov och redovisningar, ha realistiska 

förväntningar på läxor samt använda sig av belöningssystem. Dessutom anser författaren att 

det ska finnas ett gott och välfungerande samarbete mellan skolan och hemmet samt att det 

ska finnas goda förutsättningar rent organisatoriskt i skolan i form av klasstorlek, tillgång till 

stödresurser, lärartäthet samt att det ska finnas möjlighet för elever med adhd att vistas i liten 

undervisningsgrupp . Författaren påpekar även att barn med adhd ofta har problem med sin 

sociala samspelsförmåga och menar därför att insatser inom social färdighetsträning bör 

tillsättas (Eriksson & Beckman, 2007). 
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3 Metod 

Nedan har vi på ett tydligt sätt redogjort för de metodval vi gjort i vårt arbete, sökstrategier i 

vårt val av artiklar, samt hur urvalsprocessen sett ut av det litterära material vi använt oss av. 

Vi har också gjort en kort sammanfattning av samtliga artiklar och på detta sätt underlättat 

samt givit en förförståelse för läsare. 

 
3.1 Genomförande 

Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013) innebär en litteraturstudie att (a) på ett systematiskt sätt 

söka och med ett (b) kritiskt förhållningssätt granska och slutligen (c) sammanställa den 

litteratur man funnit inom valda ämnen eller problemområden. Baserat på detta har vårt 

metodval fallit på en litteraturöversikt med influenser från den systematiska litteraturstudien. 

En litteraturöversikt syftar, enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013)  bland annat på att beskriva 

kunskapsläget som råder inom ett visst område. Dock har allmänna litteraturstudier, som 

litteraturöversikt faller inom ramen för, fått kritik i trovärdighet och tillförlitlighet då 

kvaliteten av materialet studien är gjord på icke kvalitetsgranskas (Murlow, 1987 genom 

Eriksson Barajas, 2013). Därför har vi valt att göra en studie av den förhållandevis udda 

kombinationen litteraturöversikt och systematisk litteraturstudie då antalet studier och artiklar 

vi valt att använda oss av är begränsade men upplägget ligger närmre en systematisk 

litteraturstudie. 

 

Fortsättningsvis menar Eriksson Barajas m.fl. att en systematisk litteraturstudie syftar till att 

med data från tidigare empiriska studier göra en sammanfattning där man på ett tydligt sätt 

kan utläsa det sammanlagda resultatet av tidigare studier. En systematisk litteraturstudie 

innebär ett arbete i flera steg som enligt Eriksson Barajas m.fl. kan struktureras upp med hjälp 

av nedanstående lista, och som vi valt att använda som inspiration och vägledning i vårt 

arbete.  

 

- Motivera varför studien görs (problemformulering) 

- Formulera frågor som går att besvara 

- Formulera en plan för litteraturstudien 

- Bestäm sökord och sökstrategi 

- Identifiera och välj litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter 

- Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 

- Analysera och diskutera resultatet 



  

   

 9 

  

 

 

- Sammanställa och dra slutsatser 

 

(Eriksson Barajas m.fl. 2013, s.32) 

 

3.2 Urval 

I frågan huruvida vår studie ska baseras på kvalitativ eller kvantitativ data, då Mael m.fl. 

(2005, genom Eriksson Barajas m.fl. 2013) argumenterar för en kombination av de båda 

metoderna baserat på sina erfarenheter av litteraturstudier, har vi ändå valt att rikta fokus och 

urval mot kvalitativa studier. Vi anser att kvantitativ data inte är att föredra när man behandlar 

ett sådant komplext ämne som inkludering. Då inkludering faller inom normen för vad som är 

eftersträvansvärt ute på fältet anser vi det vara svårt att hitta studier gjorda på kvantitativt 

underlag där intervjupersonen inte svarat utifrån vad som förväntas av hen. Under processens 

gång har vi sammanfattningsvis valt att fokusera på artiklar, avhandlingar och 

forskningsrapporter
1
 som alla varit kvalitativa. Urvalsprocessen har överlag präglats av en 

mycket noggrann begränsning av vilka texter som använts. 

 

I urvalet av texter har vi framförallt utgått från titlarna på de artiklar, avhandlingar och 

forskningsrapporter vi hittat. Vi har enligt vårt hermeneutiska synsätt tolkat texternas innehåll. 

Tolkningarna har styrts av vissa, vad vi anser, viktiga kriterier. Vi har helt enkelt bedömt titels 

relevans för vårt arbete och dess frågeställning. Därefter har vi granskat texternas 

frågeställningar, inledningar och syften för att vidare kunna avgöra hur användbar texten är. 

Vi har också stämt av med resultatet i de olika texterna för att se om det är vad vi förväntat 

oss. Då det i vissa texters fall inte funnits med en konkret koppling till adhd har vi valt att 

tolka de beskrivna beteenden eleverna haft och utifrån den tolkningen beslutat om textens 

relevans.  

 

I processen har vi också kollat närmare på hur aktuella texterna är. Nyproducerade texter har 

gått före äldre. Vi har också valt att bredda sökningen från nationella texter till internationella 

då vi ansåg att svenskutgivna texter inte räckte för att ge oss tillräckligt stort material att 

analysera och arbeta med. Vi har i och med detta bestämt oss för att inte låta textens 

geografiska ursprung ha någon större inverkan och påverkan i analysen av de aktuella 

                                                 
1
 Fortsättningsvis kommer artiklar, avhandlingar och forskningsrapporter i kombination benämnas med 

begreppet texter, om inget annat angivs. 
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texterna. Därmed går det att hävda att analysen blir svårare att genomföra eftersom vi inte är 

lika förtrogna med utländska skolsystem som med vårt svenska. 

 

3.3 Aktuell data 

I detta stycke följer en redogörelse och kortare sammanfattning över de avhandlingar och 

artiklar vi valt att använda oss av i vår litteraturöversikt. Baserat på vårt urval fann vi tre 

texter som ansågs lämpade att ingå.     

 

Studie 1 - Investigation of Teachers’ Verbal and Non-verbal Strategies for Managing 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Students’Behaviours within a Classroom 

Environment (Geng, 2011) 

 

Studie 1 är en observationsstudie gjord på tre låg -och/eller mellanstadieskolor i Australien. 

Fem stycken forskare har befunnit sig på tre skolor där de har observerat två elever per skola 

med diagnosen adhd. Endast pojkar valdes ut för observationen. Studien syftar till att 

undersöka skillnader och förhållande mellan verbala och icke-verbala strategier i 

undervisningen av elever med adhd, och hur dessa påverkar beteendet hos eleverna. Stort 

fokus låg på små detaljer i lärarens undervisningsrutin, såsom gester, tonlägen och 

ansiktsuttryck. Även vikten av en god klassrumsmiljö belyses.  

 

Studie 2 -  An inclusive classroom? A case study of inclusiveness, teacher strategies, and 

children's experiences (Nilholm & Alm, 2010)  

 

Studie 2 är en case study utförd av Claes Nilholm på en skola i Sverige i en klass med 15 

elever varav sex av dessa är diagnostiserade med neuropsykologisk störning. Han beskriver 

gruppen som mycket heterogen och är därför en utmaning när det gäller inkludering. Nilholm 

har studerat lärarens arbete och elevernas upplevelser och fokuserat på att undersöka  

synen på olikheter; ifall olikheter hör till normen. Nilholm hävdar att alla elever är del i den 

didaktiska lärandekulturen i klassrummet och det sociala samspelet i klassen. 

 

Studie 3 – Towards inclusive schools: a study of inclusive education in practice (Flem, 

Moen & Gudmundsdottir, 2004) 
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Studie 3 är en kvalitativ studie som baserats på dels observation men också intervjuer. 

Studien, som pågick under fyra månaders tid, har sitt ursprung i Norge, där forskarna har gått  

in för att observera endast en lärare vars inkluderande arbetssätt sticker ut då hon använder sig 

av effektiva och väl genomtänkta metoder. Forskarna har vid observationen gått in för att 

kartlägga de konkreta strategier hon använder sig av i sin undervisning. Studien har också 

riktat in sig på den aktuella lärmiljön och vad ett positivt förhållningsätt hos läraren kan göra 

för att främja den. I klassen finns det tre elever, två pojkar och en flicka, som befinner sig i 

olika typer av svårigheter, såväl inlärningsmässiga som koncentrationsmässiga.   

 

3.4 Databearbetning  

Vi har bearbetat de valda artiklarna genom djupläsning samt genom ett systematiskt 

kategoriserande av de olika inkluderande perspektiven för att på ett tydligt och konkret sätt ta 

fram det väsentliga ur respektive artikel. Artiklarnas resultat samt våra tolkningar av dessa har 

legat till grund för besvarandet av våra frågeställningar. I vår resultatdel presenterar vi det 

resultat vi kunnat utläsa utifrån ett rumsligt, didaktiskt samt ett socialt perspektiv. Vi valde att 

dela in resultatet i dessa kategorier för att få en enkel helhetsöverblick över samtliga artiklars 

ståndpunkter inom respektive perspektiv. Artiklarna har sedan tolkats utifrån ett 

hermeneutiskt synsätt. Samtliga artiklar är vetenskapligt granskade och har publicerats i 

etablerade databaser. 
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4 Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram har vi utgått ifrån samt förhållit oss till ett välförankrat 

vetenskapligt begrepp som lämpar sig i en litteraturöversikt som denna. Vi har utgått från ett 

hermeneutiskt teoretiskt förhållningssätt vilket grundar sig i principen att tolka de intryck man 

får i olika sammanhang, i detta fall litterärt.   

 

4.1 Hermeneutisk teori 
Hermeneutiken kan med få ord beskrivas som läran om tolkning, men även om förklaringen 

är fåordig så innebär inte det att den är enkel. Hermeneutiken, som vi har uppfattat den, är ett 

stort begrepp, med flera infallsvinklar. Ödman (2007) menar på att själva beteckningen av 

begreppet är allt annat är entydigt. Han uppmanar snarare att se hermeneutiken som ett 

samlingsnamn för flertalet olika metoder och synsätt. Vi har valt att fokusera på tolkningen av 

texter, men tolkningen av olika fenomen sträcker sig inom hermeneutiken från konst till 

samhällsstrukturer. Det handlar i stort om att hitta det budskap som förmedlas.   

 

Teorin bakom hermeneutiken syftar till att föra en dialog, som i sin tur väntas leda till en ökad 

förståelse hos de parter som för den (Ödman, 2007) När man läser en text uteblir den direkta 

dialogen, däremot förväntas man som läsare föra en dialog med författaren bakom orden. Man 

ska som läsare samtala med texten och själv reflektera över vad det är som står, tolka textens 

budskap. Ödman (2007) menar att hermeneutiken inte ger några givna svar, utan hävdar att 

det finns flera sätt att se fenomen och företeelser på. Det finns alltså ingen absolut sanning. 

Hur var och en väljer att tolka och förstå händelser, texter, samtal o.s.v beror på vad man har 

med sig för erfarenheter sedan tidigare. Ödman (2007) hävdar att det är svårt att ställa sig 

objektivt till frågor man har en erfarenhet av, och det är därför tolkningen ser olika ut hos 

olika personer. Gadamer, en framstående hermeneutiker, menar att man som läsare måste 

sätta sig in i författarens syn på det ämne denne skriver om, författarens sätt att tolka. Detta 

skulle i sin tur leda till en ökad förståelse och ge möjlighet att se fenomenet i sitt rätta 

sammanhang (Ödman 2007).  

 

Språket, menar Ödman (2007), har en stor betydelse för att förståelsen för fenomenet ska öka 

så att en rimlig tolkning sedan kan göras. Ett tydligare och anpassat språk gör att läsaren 

lättare kan förstå de existentiella dilemman som ofta presenteras i sådana texter som ofta 

kräver en tolkning. Just begreppet förståelse är av stor betydelse inom den hermeneutiska 
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teorin. För att kunna tolka så behöver det finnas en viss förståelse. Genom att se saker tydligt 

och få ett sammanhang, finns det också stort utrymme för tolkning och vidare förståelse. Det 

är av denna anledning det är av största vikt att författare av texter försöker lägga sig på en 

nåbar nivå där läsaren kan före en dialog och relatera till det skrivna språket, samt för läsaren 

att sträva efter att sätta sig in i författarens tankar och motiv.  

 

4.1.1 Den hermeneutiska cirkeln  

Eftersom hermeneutiken inte förespråkar en stor helhet som representerar den totala 

sanningen, förutsätter teorin att man tolkar fragmentariska delar som slutligen resulterar i en 

större helhet, en tydligare bild och ett större sammanhang (Ödman, 2007). Defenitionen av 

den hermeneutiska cirkeln kan beskrivas som del kontra helhet, helhet kontra del. Man 

förflyttar sig från del till helhet och från helhet till del (Ödman, 2007) För att förstå det större 

sammanhanget krävs det att vi se på de mindre delarna som det är uppbyggt av. Det krävs att 

vi känner till helheten för att få en rimlig och logisk bild av de mindre bitarna. Samtidigt 

behöver vi ha kännedom om de mindre bitarna för att kunna förstå helheten. Det paradoxala i 

sammanhanget är sedan att vi inte försetts med något facit; det finns ingen slutgiltig bild på 

hur det ska se ut. Denna process tar aldrig slut, utan den fortgår som i en cirkel. Utan att ha 

full kontroll på de mindre delarna fortsätter vi sökandet och tolkningen av helheten, och när 

helheten klarnat kan vi återgå till de mindre bitarna med en ny förståelse. Den hermeneutiska 

cirkeln förmedlar en bild av tänkande, förståelse och tolkning och symbios (Ödman, 2007).   

 

4.1.2 Den hermeneutiska spiralen 

En något tydligare bild av hermeneutiken är den där cirkeln är utbytt mot spiral. Där det hela 

tiden finns rum för omtolkning och därigenom vidare förståelse. I stället för att låta tolkning 

och förståelse gå runt som i en cirkel så rör den sig som en spiral. Ödman (2007) menar på att 

om man väl har uppnått en förståelse av en företeelse så krävs det inte en lika stor 

tolkningsprocess för att utöka den förståelsen vid en mindre förändring av fenomenet. 

Tolkning   erfarenhet       erfarenhet   förståelse      förståelse    tolkning 

    

4.2 Slutsats 

En litteraturstudie som vår är ett utmärkt exempel på hur viktig processen kring tolkningen av 
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de mindre delarna är för att genom dem förhoppningsvis få förståelse och sedan tillgång till en 

större bild av fenomenet. Det finns inget givet svar i en sådan här studie, utan bara en slutsats 

baserad på vår, vi som skriver, verklighetsuppfattning och förmåga att tolka vad de texter vi 

valt att ingå i studien har att säga. Vilken typ av dialog författarna bakom vill att vi ska föra 

med denne, och vår förmåga att se vad författaren förmedlar. Vad hens historia är. Hela vår 

studie är en enda stor tolkning. Och även om vår förhoppning är att vår frågeställning ska 

besvaras på någon nivå, så är vi medvetna om att ett fullständigt svar inte finns att få. Det är 

dock viktigt, att som Ödman (2007) skriver, se till tolkningens reliabilitet. Faller min tolkning 

inom ramen för vad som är rimligt? En tolkning måste vara kompatibel med helheten för att 

ge en rättvis bild av verkligheten. Den inre logiken i en tolkning måste vara hållbar för att 

vidare förmedla erfarenhet och förståelse (Ödman, 2007).    
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5 Tidigare forskning 

En redogörelse över den forskning som har gjorts och som på ett tydligt sätt rör sig inom vårt 

undersökningsområde, dock inte med en sådan precision som krävs för att ingå i studien. 

Däremot har den tidigare forskningen bidragit till en, för oss, ökad förståelse och bredare 

begreppsuppfattning. 

 

Studie 1 - Excluding for inclusion (Hjörne, 2004). 

”Excluding for inclusion” är en omfattande avhandling innehållande fyra studier som alla 

handlar om skolans syn på och arbete med elever diagnostiserade med adhd/damp. Detta gör 

hon utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Hjörne (2004) menar att studien har två 

huvudsakliga syften. Det ena handlar om processen hos elevhälsoteamet angående elever med 

adhd eller misstäkt adhd. Studiens andra fokus ligger på hur pedagogerna i skolan 

uppmärksammar diagnosen när det handlar om att ge en förklaring på elevers svårigheter i 

skolan. Hjörne skriver bland annat om elevhälsoteamet och deras roll när det kommer till att 

diskutera olika elever och deras eventuella svårigheter. Hon menar att deras bedömning inte 

alltid stämmer utan i stället endast ger skolan en ”förklaring” på varför eleven inte följer den 

norm skolkulturen representerar. 

 

Studie 2 – The social position of pupils with special needs in regular schools (Pijl, Frostad 

& Flem, 2008) 

Sip Jan Pijl, Per Frostad och Annlaug Flem har genomfört en studie med syfte på den sociala 

aspekten av inkludering. De menar att elever i behov av särskilt stöd ofta är mindre populära 

och har färre nära relationer jämfört med elever som inte är i behov av särskilt stöd. Dessa 

elever söker sig ofta till likasinnade där de kan känna sig jämlika och inkluderande. 

Författarna skriver även om lärares syn på elever i behov av särskilt stöd och menar att en 

positiv attityd är grundläggande för att inkludera samtliga elever socialt i klassrummet. 

Studie 3 – General Education Teachers and Students With ADHD: What Modifications 

Are Made? ( Nowacek & Mamlin, 2007) 

Författarna i den här studien har valt att fokusera på fyra grundskolors allmänna undervisning 

samt lärarnas förståelse för elever med adhd och deras problematik. De har undersökt dels 

akademiska förändringar, dels beteendemässiga förändringar hos dessa elever i en 

skolkontext. 
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Studie 4 – Åtgärdsprogram i praktiken – att arbeta med elevdokumentation i skolan (Asp-

Onsjö, 2008)  

Asp-Onsjös avhandling handlar om åtgärdsprogram samt hur dessa kan utarbetas. Hon menar 

att lärare inte bör fokusera enbart på enskilda elevens svårigheter när åtgärdsprogram tas fram 

och utformas. I stället bör fokus ligga på att utveckla pedagogiken i klassrummet. Författaren 

anser att man som pedagog bör ställa sig frågor angående hur den enskilde eleven lär bäst, 

tillvägagångssätt för att arbeta fram strategier som fungerar samt att tillsammans med eleven 

komma fram till vilken typ av skolmaterial som kan fungera. I samband med elever i 

svårighet talar hon om inkludering av dessa. Hon menar att det kan ses utifrån tre aspekter av 

inkludering: rumsligt perspektiv, didaktiskt perspektiv samt socialt perspektiv. 
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6 Resultat 

Nedan presenteras det resultat vi kunnat tolka och utläsa ur de vetenskapliga texter som 

använts i litteraturöversikten. Resultatet har tagits fram med hjälp av de tre 

inkluderingsprinciper som tidigare belystes i arbetes inledning; rumslig inkludering, didaktisk 

inkludering och social inkludering. Resultatet kommer på ett tydligt och strukturerat sätt 

vävas samman med kortare sammanfattningar som kontinuerligt löper genom texten.  

6.1 Resultat, rumsligt inkluderande perspektiv 
– Resultatet från samtliga studerade texter utifrån ett rumsligt inkluderande perspektiv.  

 

Geng (2011) menar att den fysiska klassrumsmiljön är av mycket stor vikt när det kommer till 

inkludering av elever med adhd. Hon hävdar att klassrummet och vad det förmedlar påverkar 

attityder, beteenden och förväntningar mellan pedagoger och elever. För att ett klassrum ska 

uppmuntra till lärande och utveckling behöver det vara utformat på ett estetiskt tilltalande vis. 

Detta bidrar till en inkluderande arbetsmiljö då det enligt Geng ses som en stor 

utvecklingsaspekt av klassrummets funktion. Nilholm & Alm (2010) beskriver i sin studie 

miljön i klassrummet som tilltalade och inbjudande trots ett ganska gediget slitage på 

skolbyggnaderna. Vidare beskriver de klassrummet som målat i ljusa färger, med blommor i 

fönstren och elevernas bänkar utplacerade i en halvcirkel runt läraren, detta för att eleverna 

ska kunna se dels varandra, dels läraren. Flem m.fl. (2004) noterar att den lärare som 

observerades i deras studie strategiskt och omsorgsfullt placerar ut eleverna i klassrummet så 

att samtligas behov tillgodoses. Denna struktur upplevs som särkilt viktig för eleverna med 

särskilda behov då dagliga rutiner är en förutsättning för deras lärande och utveckling och 

skapar samtidigt en god klassrumsmiljö. I klassrummet finns en utvald plats som läraren valt 

att kalla ”listening-corner”, där eleverna förväntas vara tysta medan läraren pratar och ger 

instruktioner. Denna plats är viktig för de elever i behov av struktur och rutin då där finns 

väldigt klara regler över vilket beteende som förväntas av dem (Flem m.fl., 2004).  

 

En stor del av den inkluderande verksamheten bygger på en miljös förmåga att förenkla 

(Geng, 2011). Ett inkluderade klassrum ska förenkla och se till individens behov. En elev, och 

i detta specifika fall, en elev med adhd är, liksom Flem m.fl (2004) också betonar, i stort 

behov av att känna sig trygg och uppmuntrad av den miljö hen befinner sig i. På så vis kan 

eleven prestera och visa förståelse på en annan nivå menar Geng (2011) Alltså påvisar 

samtliga studier att klassrummet är en miljö som ska utstråla trygghet och lust till lärande. Det 
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är därför viktigt hur klassrummet är utformat rent fysiskt. Detta har samtliga observerade 

lärare aktivt försökt att påverka då klassrummen är utformade på ett genomtänkt vis och med 

ett genomtänkt syfte. Samtliga studier påvisar tydligt vikten av lärarens inställning för en god 

och positiv lärmiljö samt klassrumsklimat. 

 

Flem m.fl. (2004) drar slutsatsen från sin studie att klassrummet är en komplex miljö då 

kontexter och personer som vistas där är väldigt unika och olika varandra. I den klass Nilholm 

& Alm (2010) utfört sin studie beskriver de att alla elever inkluderades rumsligt, det vill säga 

att alla elever befann sig i klassrummet under observerade lektioner. Detta innefattade alla 

elever, inklusive de eleverna med adhd.  Därmed hänvisades inte några av eleverna i klassen 

till en särskild undervisningsgrupp. I Gengs (2011) studie påvisades en av de observerade 

pojkarnas förvirring, okoncentration samt brist på uppmärksamhet som ett resultat av att 

verksamheten lades utanför klassrummet. I detta fall i en lokal där eleverna skulle bli 

skolfotograferade. Genom Geng (2011) kan man utläsa både övriga elevers frustration och 

förvirring, samt pedagogens, då den nämnda eleven tvingades avvika från sina rutiner i 

klassrummet. Studien påvisar dock en situation då det krävdes att eleven fick fysisk stimulans 

för att kunna prestera och därmed blev ombedd att gå några varv i korridoren, vilket ibland 

fungerade effektivt för eleven. Betydelsen av en alternativ miljö i denna situation var av stor 

vikt. Även Flem m.fl. (2004) belyser en strukturell åtgärd som vidtagits där läraren och 

eleverna i behov av stöd har en tydlig överrenskommelse gällande undervisningsmiljön. 

Känner eleverna att miljön i klassrummet upplevs som distraherande och därmed svår att 

arbeta i eller om eleverna själva känner att de bidrar till försämrat klassrumsklimat, är 

eleverna och läraren samförstådda med att eleven tillsammans med en pedagog ska sätta sig 

och fortsätta arbeta i ett annat rum (Flem m.fl., 2004). Sammanfattningsvis kan vi konstatera 

att det ska finnas en tydlig struktur och tydliga regler i klassrummet som underlättar den 

dagliga verksamheten för elever i svårigheter. Nilholm & Alm (2010) poängterar vikten av att 

ha alla elever samlade i klassrummet för att uppnå en så god inkluderade miljö som möjligt. 

Dock så visar de studier Geng (2011) samt Flem m.fl. (2004) presenterat att det ibland kan 

förekomma situationer då eleverna med adhd flyttar sig ut från klassrummet, ut till korridoren 

eller ett angränsande rum. Detta är dock inget påtvingat krav från läraren utan mer en 

överrenskommelse lärare och elever emellan. Men trots detta visar ingen av studierna tecken 

på att förespråka att eleverna i svårigheter förflyttas till mindre undervisningsgrupper. 
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6.2 Resultat, didaktiskt inkluderande perspektiv  
– Resultatet från samtliga studerade texter utifrån ett didaktiskt inkluderande perspektiv 

 

 

Gällande den didaktiska inkluderingen framhäver Geng (2011) vikten av en positiv och 

uppmuntrande inställning hos pedagogen i interaktionen med elever med adhd. Får läraren 

eleven att känna tilltro till sig själv kan det i vassa fall leda till en självuppfyllande profetia 

där eleven därmed lever upp till de förväntningar som finns. I Geng (2011) artikel betonas 

vikten av kommunikation för en fungerande relation och lärmiljö. Flem m.fl. (2004) menar att 

läraren i deras studie arbetar didaktiskt inkluderande med mycket positiv feedback och 

förstärkning. Hennes inställning är överlag optimistisk och det genomsyrar hennes 

undervisning och förhållande till eleverna. Hon entusiasmerar eleverna med avsikt att höja 

deras tilltro till sig själva och därmed också deras självförtroende. Läraren anser att elevernas 

syn på sig själva och sin kapacitet ofta påverkar deras förmåga till social interaktion, särskilt 

när det handlar om elever i svårigheter (Flem m.fl., 2004). Även Nilholm & Alm (2010) 

påtalar att den aktuella läraren för deras studie också tydligt visat sina förväntningar på 

eleverna, detta för att sporra dem till utveckling. Vad som har kunnats utläsas i samtliga 

studier är vikten av ett positivt och optimistisk förhållningssätt och inställning hos pedagogen. 

Genom att bemöta eleverna med respekt och tilltro skapas en god relation där eleverna känner 

förtroende för sin lärare och därför anses kommunikation vara av stor betydelse. Ett 

genomgående resultat är också pedagogens strävan efter att höja elevernas självförtroende för 

att i samband med det också öka deras tilltro till sig själva och som ett resultat av det deras 

prestationer. 

 

Även om Geng (2011) betonar vikten av en god relation elever och lärare emellan, menar hon 

också att det trots detta krävs regler, ramar och gränser för vad som är och inte är tillåtet i 

skolan och klassrummet. Det krävs en tydlig struktur där eleverna med adhd behöver dagliga 

rutiner för att känna sig trygga och bekväma i skolsituationen. I annat fall är risken stor att 

eleverna utvecklar ångest och oro. Pedagogens roll är att förebygga detta samt underlätta för 

eleverna. Eleverna behöver också tydliga förhållningssätt så de vet vilket beteende som 

förväntas av dem. På så vis är det lättare att hantera situationer som uppstår i samband med 

typiska symtom för diagnosen (Geng, 2011). Nilholm & Alm (2010) konstaterar att läraren i 

den observerade klassen lägger stor vikt vid att anpassa sina instruktioner utefter elevernas 

individuella behov, detta gör hon på ett noggrant och konsekvent sätt. Hon har en tydlig 
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planering av skoldagen som hon delger eleverna, vilket är av betydande roll i samband med 

just rutiner och struktur i vardagen för elever med adhd (Nilholm & Alm, 2010). Även i de 

klassrum som Flem m.fl. (2004) observerat praktiserar läraren, liksom i de andra studierna, 

kontinuerliga regler och strukturer som genomsyrar varje dags verksamhet. Att detta är en 

viktig del i en fungerande vardag för elever i svårigheter är författarna tydliga med att 

poängtera. Reglerna för hur klassrumsklimatet ska se ut skapades tillsammans med samtliga 

elever. På detta sätt kan läraren hänvisa till de bestämmelser som gjorts och alla elever är 

införstådda med vad det innebär (Flem m.fl., (2004). Vi kan härmed konstatera att tydliga 

regler, strukturer och bestämmelser i klassrummet är av stor vikt, dels för att eleverna i 

svårigheter ska känna att de har relativt stor kontroll och koll på sin skolvardag och vad som 

förväntas av dem, men också för övriga elevers skull, då det ofta blir en mer lättarbetad 

arbetsmiljö när alla är överrens om vad som förväntas av dem. 

 

En viktig del i den didaktiska inkluderingen är, baserat på aktuella studier, arbetet kring 

värdegrunden och dess etik och moral. Även det arbete som läraren i Nilholm & Alms studie 

lägger ner på konflikhantering är anmärkningsvärt, och hon reagerar direkt då en situation 

eller problem uppstår. Just Nilholm & Alm (2010) beskriver det som att lärarens arbete 

involverat flera olika delar som framför allt genomsyrats av tydlighet, konsekvens och 

demokrati. Dessa komponenter är av betydande vikt i allmänhet, men än mer i synnerhet i 

samband med rätten till en egen åsikt, att lyssna till andra och deras åsikter samt ta till sig 

dessa och uppträda på ett respektfullt sätt. Läraren påpekar vikten av att respektera allas 

olikheter. Hon menar att olikheter människor emellan är normalt och något man ska se som 

positivt. Samma respekt gäller också för människors olika åsikter (Nilholm & Alm, 2010) 

Allas lika värde och tålamod och respekt för just dessa olikheter belyser också Flem m.fl. 

(2004) då läraren i största möjliga mån undviker att stigmatisera eleverna, och speciellt de i 

svårigheter. Hon menar att när en specifik elev i svårigheter ibland förivrar sig och svarar på 

frågor utan att ha fått ordet väljer hon i de flesta fall att uppmuntra till delaktigheten i stället 

för att kritisera det normalt sett icke önskvärda beteendet. I vissa fall ger hon eleven en 

påminnelse om de gemensamma reglerna efter att hon redan fokuserat på det positiva. 

Sammanfattningsvis menar Flem n.fl. (2004)  att läraren i deras studie har en tydlig strategi 

för att undvika att stigmatisera eleverna i svårigheter genom att undvika att peka ut de brister 

som finns i uppförandet inför resten av klassen och i stället fokusera på det positiva. I Nilholm 

& Alms (2010) studie kan man se ett tydligt värdegrundsarbete, där acceptans och alla 
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människors lika värde är det som sätts i fokus. Även en gedigen konflikhantering ligger till 

grund för en god didaktisk miljö.     

Ytterligare en aspekt ur det didaktiskt inkluderande perspektivet fokuserar Geng (2011) på i 

sin studie där hon belyser hur lärarens verbala och icke-verbala strategier inverkar på 

eleverna. Verbala strategier som förekom under observationerna var bland annat röstläge, 

tydliga instruktioner samt artikulation och användandet av elevers namn. Icke-verbala 

strategier som lärarna använde sig av var bland annat ögonkontakt, fysiska uppmuntringar 

såsom klapp på axeln, miner, gester och rörelser med händerna samt ritade bilder. Geng 

(2011) konstaterar att verbala strategier i kombination med icke-verbala såsom handrörelser 

var att föredra ur en tydlighetsaspekt. Respekten mellan lärare och elev är den strategi som 

framhävs starkast. Geng menar att elever och deras respons på strategier är individuell, och 

det tar tid att kartlägga, men en bra kommunikation underlättar avsevärt. Strategier som 

däremot fungerade sämre var irritation och höjd röst, samt ignorering av eleven. Användandet 

av verbala strategier har vi också kunnat tolka in i de andra två studierna, däremot poängteras 

i denna studie vikten av icke-verbala strategier som komplement till de verbala. 

 

6.3  Resultat, socialt inkluderande perspektiv  
– Resultatet från samtliga studerade texter utifrån ett socialt inkluderande perspektiv 

 

Inom det socialt inkluderande perspektivet menar Nilholm & Alm (2010) att det viktigaste 

man som lärare kan göra för just den sociala inkluderingen i en klass är att respektera eleverna 

och ge positiv feedback. Geng (2011) belyser vikten av pedagogens och lärarens vägledning 

på det sociala planet för elever med adhd. När det kommer till det karaktäristiska beteendet 

hos elever med diagnosen är det viktigt att som lärare kunna läsa av och förutse och tala ett 

språk eleven förstår. Återigen belyser Geng vikten av en tydlig och god kommunikation. En 

god kommunikation underlättar för skolarbetet, sociala skolrelationer och relationen med 

föräldrarna. Även Nilholm & Alm (2010) menar att läraren i deras studie har skapat goda 

relationer med elevernas föräldrar och låtit dem ta del av elevernas och skolans mål. Här 

påtalar Nilholm & Alm (2010) även vikten av att träffa föräldrarna ofta och att inte bara när 

det uppstått problem eller svårigheter utan även av andra, positiva anledningar (Nilholm & 

Alm, 2010). Samtliga studier tar upp vikten av att skapa en bra sammanhållning i klassen. 

Fokus ligger på att finna en balans där de elever vars diagnos ibland ställer till det på det 

sociala planet kan integrera med resten av klassen på ett naturligt sätt. Också här läggs 

undervisningstimmar på värdegrundsarbete. I de studier Geng (2011) samt Nilholm & Alm 
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(2010) presenterar, lyfts lärarens positiva inställning fram som en viktig del av de sociala 

relationerna i klassrummet. I samma studier läggs också fokus på kontakten med föräldrarna, 

hur viktig den är för en fungerande undervisnings – och klassrumsmiljö. I studien gjord av 

Nilholm & Alm betonas vikten av att föräldrarna också får ta del av det positiva som sker i 

skolan, inte bara problemen. 

 

Geng (2011) hävdar att det är av stor vikt att som lärare i förväg kunna bedöma 

koncentrationsnivån hos elever med adhd. När fokus flyttas från inlärning och undervisning 

blir resultatet ofta att övriga elever påverkas och störs. Genom att läraren aktiverar och 

stimulerar de elever med adhd kan en irriterad klassrumssituation undvikas. På detta sätt har 

övriga elever mer tålamod i de sociala sammanhangen, exempelvis rasterna. Flem m.fl. 

(2004) delger ett scenario där en av de diagnostiserade eleverna har mycket begränsade 

sociala färdigheter och saknar empati samt förmågan att sätta sig in i andra personers 

situationer. Detta bidrar till stora brister i interaktionen med de andra eleverna. Han beter sig 

ofta på sådana sätt som gör att resterande delar av klassen tar avstånd. Detta medför många 

timmar av konflikhantering där läraren får försöka skapa en förståelse för situationen hos 

eleven i fråga.  Nilholm & Alm (2010) påtalar framförallt vikten av lärarens förhållningssätt 

gentemot eleverna där olikheter ses som normalt och rent av bra och nödvändigt. Först när 

pedagogen är av den åsikten kommer eleverna att påverkas i sin syn angående människors 

olikheter, och varken se dessa som ett hinder eller problem. Detta ökar förståelsen och 

toleransen i en klass med många olika individer (Nilholm & Alm, 2010). I en kortfattad 

summering belyser vi det arbete läraren lägger ner på att hålla de diagnostiserade eleverna 

sysselsatta och aktiverade för att upprätthålla intresset för uppgifterna och på så vis undvika 

irritation från övriga elever som ofta uppstår i samband med tappat fokus och okoncentration 

från elever i svårigheter. Också det arbete som lärarna i samtliga studier lägger ner på att öka 

toleransen och förståelsen hos övriga elever i klassen är viktigt att poängtera.  

 

Enligt Nilholm & Alm (2010), inkluderas eleverna genom gruppaktiviteter, som används för 

att stärka eleverna såväl socialt som kunskapsmässigt.  Flem m.fl. (2004) kunde under sina 

observationer se att läraren delade in eleverna i mindre grupper där de sedan arbetar. Dessa 

gruppkonstellationer är permanenta, och detta framförallt för att skapa en social trygghet hos 

de elever som är i svårigheter. Det finns tillfällen då eleverna är i god balans och grupperna 

kan då tillfälligt upplösas och omskapas för att få variation. Vid de tillfällen då eleverna med 

särskilda behov reagerar negativt på förändringen återgår man till ursprungsgrupperna (Flem 
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m.fl. 2004). Ytterligare en inkluderingsaspekt, menar Flem m.fl. (2004), som faller inom 

ramen för det sociala är det faktum att läraren uppmanar eleverna till att ta hjälp av varandra i 

samband med läxläsning. Hon förespråkar dels att ringa varandra, dels låna böcker etc. av 

varandra. För att öka den omtalade förståelsen och toleransen hos eleverna på ett naturligt och 

högst inkluderande sätt kan man gå till väga som läraren i studien gjord av Flem m.fl (2004) 

gör. Hon delar in eleverna i permanenta grupper för att skapa en trygghet hos annars ängsliga 

och oroliga elever. 
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7 Analys 

I detta kapitel har vi analyserat det vi kunnat utläsa och tolka ur denna studies resultat och 

sätta det i relation till tidigare forskning. Vi har utgått från de inkluderande perspektiv vi 

genomgående använt oss av i studien, nämligen: rumsligt, didaktiskt och socialt. Vi har också 

kartlagt och tydliggjort de samband som finns perspektiven emellan.  

 

7.1 Analys, rumsligt inkluderande perspektiv 
Resultatet av denna studie, baserat på det rumsligt inkluderande perspektivet, visar att det 

fysiska klassrummet fyller en stor funktion vid inkludering av elever med adhd. Hur 

klassrummet ser ut rent estetiskt, hur bänkarna är utplacerade och hur strukturen ser ut kring 

material som eleverna använder sig av är av stor betydelse. Den främsta orsaken till varför de 

beskrivna faktorerna gynnar den fysiska klassrumsmiljön är för att så få distraherande 

moment som möjligt ska stå i vägen för elevernas fokus. Hjörne (2004) pratar i generella 

termer om hur distraktioner bör undvikas i de inlärningsmiljöer elever med adhd befinner sig 

i. En medicinsk förklaring till detta ger Eriksson & Beckman (2007) som menar att den ström 

av intryck vi får via våra sinnen normalt sett sorteras och struktureras upp i våra hjärnor. 

Hjärnor hos personer med adhd saknar den funktion som normalt sett sållar bort oviktig 

information och gör som resultat av det ofta felprioriteringar som leder till förlorat fokus. 

Eriksson & Beckman rekommenderar därför lärare att se över klassrumsmiljön med avsikt att 

underlätta för elever med svårigheter och därmed öka lusten till lärande (Eriksson & 

Beckman, 2007). 

 

Som nämnts ovan har elevernas placering i klassrummet en betydande roll för den 

inkluderande undervisningen. Flem m.fl. (2004) samt Nilholm & Alm (2010) belyser detta i 

sina studier och det stärks ytterligare av Asp-Onsjö (2008) som tydliggör det så här:  

 

Som jag ser det kan många elever delta i klassen om personalen aktivt arbetar för att anpassa 

verksamheten efter dem. För dessa elever kan små åtgärder göra stor nytta. Det kan gälla så enkla saker 

som placering i rummet, individuell genomgång eller hjälp med att packa ner läxan i väskan. (Asp-

Onsjö, 2008, s. 148). 

 

Resultatet av studien utvisar ett tydligt samband mellan elevens vara i klassrummet och en 

god inkluderande undervisning. Detta bekräftas bland annat av Pijl m.fl (2008) som menar att 
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detta är en grundläggande förutsättning. Även Hjörne (2004) har dragit slutsatser inom 

området gällande segregering av elever med adhd-problematik. Hon menar att “segregating 

pupils from regular schools through the use of this medical diagnosis seems to result in 

dilemmas and contradictions.” (s. 30) Asp-Onsjö (2008) exemplifierar från sin studie den 

problematik som uppstår då en elev lider stora brister gällande sin sociala förmåga. Detta är 

effekten av det faktum att han spenderat större delen av lektionstiden i ett grupprum. Detta 

leder oundvikligen till att hans får svårt att utveckla kamratrelationer. Tolkat utifrån samtliga 

texter i denna studie kan slutsatsen dras att ett näst intill unisont samtycke råder kring denna 

princip, nämligen att alla elever bör inkluderas i klassrummet. Dock konstateras ett undantag, 

nämligen då lokalerna i angränsning till klassrummet fungerar som utrymmen där eleverna 

kan göra av med överskottsenergi utan att störa övriga klassen. Detta bekräftas av Nowacek & 

Mamlin (2010). Även Hjörne (2004) menar att lärare bör utveckla strategier som håller 

elevens aktivitetsnivå under kontroll.   

 

7.2 Analys, didaktiskt inkluderande perspektiv 

I avsnitt 6.2 framgår det tydligt att lärares inställning och syn på lärande har en betydande 

roll. Detta av självklara skäl då ett positivt synsätt gynnar både elever och lärare samt 

relationen dem emellan. Vernersson (2007) belyser starkt vikten av lärarens roll och 

förhållningssätt i klassrummet och menar detta är viktiga faktorer i ett inkluderande 

perspektiv. Hon hävdar fortsättningsvis att lärarens attityd till elever i behov av särskilt stöd är 

direkt avgörande ifrån huruvida eleven inkluderas eller exkluderas (Vernersson, 2007). 

Hjörne (2004) belyser i sin studie sin misstro till pedagoger som arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd, vars positiva inställning brister, och där de i stället ser dessa elevers problematik 

som anledningen till varför deras inkluderande undervisning inte fungerar. Pedagogernas 

positiva inställning och viljan att stärka eleverna rent inlärnings– och utvecklingsmässigt är 

två komponenter som lyfter varandra. Flem m.fl (2004) samt Nilholm & Alm (2010) belyser 

som bekant vikten av ett gott självförtroende och en bra självkänsla hos eleven för att prestera 

efter bästa möjliga förmåga. Forskning inom det specialpedagogiska området vasar tydligt att 

elevens självuppfattning är avgörande när det kommer till deras kunskapsinhämtning 

(Vernersson, 2007). En god själuppfattning grundar sig i den förstärkning av självkänsla som 

pedagogen ofta kan bidra med genom att belysa elevens styrkor och positiva sidor. Nowacek 

& Mamlin (2010) redogör för en observerad lärares inkluderingsarbete i samband med positiv 

förstärkning så här: 
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/…/ she treated all students as capable, focusing on their areas of strength, trying to encourage them. 

/…/  In addition, this teacher used a self-esteembuilding curriculum. 

(Nowacek & Memlin, 2010, s.30) 

 

Nilholm & Alm (2010 samt Flem m.fl (2004) belyser vikten av ett bra och genomtänkt 

värdegrundsarbete. Studierna lägger fokus på stora etiska och moraliska påståenden såsom 

alla människors lika värde, rätten till en åsikt samt demokratisk frihet. Nowacek & Mamlin 

(2010) menar att en av lärarna i deras studie såg inkludering som ett förespråkande av 

acceptans.  

 

She saw inclusion as promoting acceptance. According to her, students being in the same curriculum 

and classroom helped them know and accept one another. Downing also 

focused on self-esteem and read literature in her classes that dealt with differences (Nowacek & 

Mamlin, 2010 s. 32) 

  

När det kommer till elevers vardag och de åtgärder, så som tydliga strukturer, regler, rutiner 

och instruktioner, som behöver vidtas för att underlätta för eleverna, styrks denna studies 

resultat av flertalet liknande insikter. Hjörne (2004) konstaterar, som flertalet andra, att en 

strukturell vardag är ett måste för elever med adhd. Hon hävdar fortsättningsvis att ansvaret 

ligger hos läraren som i sin tur bör utveckla strategier som underlättar för elevens vardag. Stor 

vikt bör läggas vid att kartlägga elevens aktiviteter och beteenden för att kunna möta elevens 

behov (Hjörne, 2007). Nowacek & Mamlin (2010) hävdar att en bra strukturerad undervisning 

inte bara gynnar eleverna i svårigheter utan även övriga i klassen, vilket visar på att en 

inkluderande undervisning som anpassar gruppen efter individen i stället för individen efter 

gruppen ger ett bra resultat.  

 

En betydande aspekt för didaktisk inkludering är vikten av tydlighet, främst i samband med 

instruktioner. Asp-Onsjö (2008) menar att just tydliga instruktioner kan vara direkt avgörande 

för huruvida en elev inkluderas eller inte. Hon föreslår då korta upprepade instruktioner, detta 

som en påminnelse över saker som annars är lätta att glömma. En god kommunikation, som 

Eriksson & Beckman (2007), också starkt förespråkar är därmed att föredra. Geng (2011) 

belyser i sin studie vikten av verbala strategier för en lyckad inkludering och dessa strategier 

går att utläsa i princip samtliga studier. Vad som däremot inte finns att hitta är vikten av icke-
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verbala strategier som metod för undervisning, som även de starkt belyses i Gengs studie. 

Icke-verbala strategier används främst till att förtydliga det verbala språket.  

 

7.3 Analys, socialt inkluderande perspektiv 

Det främsta draget som kunnat utläsas ur resultatet av det socialt inkluderande perspektivet 

anser vi vara sammanhållning samt sociala färdigheter. Social inkludering är en stor 

förutsättning för det sociala samspelet. Ur dels resultatet av denna studie, dels den tidigare 

forskningen har vi kunnat utläsa att elever i svårigheter ofta placerar sig samt tilldelas en plats 

relativt långt ner i den sociala hierarkin. Pijl m.fl. (2008) sammanfattar problematiken på 

följande vis: 

 

Pupils with special needs have significant difficulty in being accepted by their peers, making friends 

and participating in subgroups and it is assumed that this does not change easily. Some may well need 

support in acquiring a better social position in class. Since their teachers overestimate their social 

position, they may not take action to foster social relationships by facilitating peer interaction and 

friendships in the classroom. The results of this study once more stress that physical integration is only 

a very basic condition, that becoming part of the group is not an automatism and that pupils with special 

needs in particular may need extra support in group participation. Support could focus on the peers, the 

teachers, the pupils with special needs or the schoolorganisation. (Pijl m.fl, 2008, s.403) 

 

Med andra ord menar Pijl m.fl. (2008) att det för elever i behov av särskilt stöd inte faller sig 

naturligt att knyta an till eventuella vänner eller finna en plats i mindre kompisgrupper. Detta i 

kombination med bristande acceptans av sina klasskamrater bidrar till ett stort utanförskap. 

Pijl m.fl. (2008) påstår att dessa elever kan komma att behöva extra stöd och hjälp för att 

utveckla sina sociala färdigheter och med hjälp av dessa ta en bättre social position i klassen. 

Även Hjörne (2004) talar för att en kontinuerlig träning av sociala färdigheter. I analysen av 

det rumsliga perspektivet nämns en elev som på grund av rumslig exkludering också föll ur 

ramen för den sociala inkluderingen. Det faktum att han inte befann sig i klassrummet gjorde 

det svårt för dels honom men också övriga elever att skapa någon form av social relation 

(Asp-Onsjö, 2008). 

       

Ytterligare en aspekt inom den sociala inkluderingen är den gällande gruppkonstellationer och 

vilka sammansättningar som gynnar samtliga elever i allmänhet men elever i svårigheter i 

synnerhet. Resultatet förankras i studien gjord av Nowacek & Mamlin (2010) där läraren 

konstruerar grupper utifrån hennes perspektiv och vad hon anser fungerar bäst. En annan 
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strategi hon också använder sig av baseras på att hon ändrar i gruppsammansättningen 

varannan vecka för att få variation, dock framgår det inte av citatet om eleverna är de i detta 

sammanhang som får välja grupp utefter egna intressen. 

 

/…/ Mrs. Hoover switched groups every 2 weeks, so that eventually 

each student worked with every other classmate. She also used activities in which she assigned students 

to groups and did not allow students to choose their own groups to provide control over who worked 

with whom (Nowacek & Mamlin, 2010, s.33). 

 

Det är endast det första tillvägagångssättet som styrker resultatet av vår studie där Flem m.fl. 

(2004) visar på en gruppindelning som var permanent, detta ”framförallt för att skapa en 

social trygghet hos de elever som är i svårigheter”.  

 

En del av resultatet som inte går att styrka i tidigare forskning och som därmed möjliggör en 

ifrågasättning av metod är det faktum att den observerade läraren i studien gjord av Flem m.fl. 

(2004) lät eleverna själva ta beslut kring huruvida de skulle ta hjälp av varandra i samband 

med läxläsning. Detta kan eventuellt tänkas bidra till utanförskap då det tidigare i detta kapitel 

konstaterades att elever med problematik redan kämpar i en uppförsbacke på det sociala 

planet. 

 

7.4 Relationella samband perspektiven emellan   

I studien har vi tolkat de aktuella texterna utifrån rumsligt, didaktiskt och socialt perspektiv. 

Flera gemensamma nämnare har hittats, såväl metoder och strategier som går isär. Något som 

kan konstateras är det faktum att de olika perspektiven är integrerade med varandra. Det är 

därför svårt att se bortom det faktum att de ena perspektivet ger det andra. Detta styrker Asp-

Onsjö (2008) som menar att de tre perspektiven inte ska ses som helt skilda från varandra utan 

också tenderar till att överlappa eller glida in i varandra. Hon rekommenderar att man som 

lärare använder perspektiven som en checklista och analysredskap över elevernas 

skolsituation. Detta ska generera pedagogiska åtgärder som underlättar och möjliggör för 

inkludering ur de olika perspektiven (Asp-Onsjö, 2008).   

 

I studien gjord av Nilholm & Alm (2010) menar de på att rumslig inkludering är en 

förutsättning för att social och didaktisk inkludering ska kunna uppnås. Utifrån vår tolkning 

av deras reflektion kan vi konstatera att för en elev som inte befinner sig i klassrummet 
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uppstår det svårigheter gällande deltagande i en social kontext samt av lärarens didaktiska 

metoder och förhållningssätt. Vi har dock sett resultat utifrån våra erfarenheter och tolkningar 

som visar på annat. Vi har sett exempel där rumslig exkludering resulterade i didaktisk 

inkludering på så vis att eleven fick sitta i ett avgränsat rum tillsammans med en pedagog och 

därmed förhöjdes elevens prestation (Flem m.mfl., 2004). Den rumsliga exkluderingen var 

också gynnsam utifrån ett socialt perspektiv då elevens handlingar och beteende vid eventuellt 

förlorat fokus, kunde ha en negativ inverkan på övriga elever. Flyttar sig i stället eleven från 

klassrummet vid dessa specifika tillfällen, förblir de goda sociala relationerna intakta. Vi har 

vidare tolkat resultatet ur ett didaktiskt perspektiv där samtliga studier visar på en positiv 

inställning, ett bra värdegrundsarbete samt stävan efter att höja elevens självkänsla som en 

grund för god social inkludering.  

 

Asp-Onsjö (2008) menar att det inte finns några krav på fullständig inkludering, vilket 

innebär att en elev kan vara rumsligt och socialt inkluderad utan att den didaktiska 

inkluderingsaspekten finns med. Hon framhåller dock att endast då pedagogen tagit hänsyn 

till samtliga tre aspekter och arbetat utifrån dem i planeringen och upplägget av elevens 

lärande kan denne ses som fullt inkluderad.  

 

För att uppnå full inkludering behöver alltså alla tre perspektiv tillgodoses. Perspektiven kan 

förekomma ensamma, men vi kan konstatera att det är svårt att analysera ett perspektiv 

oberoende från de andra då perspektiven ofta flyter in i varandra.  
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8 Diskussion 
I detta kapitel har vi reflektera över de slutsatser som gått att utläsa av studien. Vi har under 

Resultatdiskussion knutit an till vårt syfte och vår frågeställning. I avsnittet Hur inkludering? 

har vi belyst hur lärare bör gå till väga för att bedriva en inkluderande undervisning. Under 

inkluderingens komplexitet behandlas de dilemma vi uppfattat vara av stor vikt kring 

inkludering/exkludering. Slutligen har vi i sista stycket reflektera kring didaktisk implikation, 

vilka erfarenheter tar vi med oss ut i läraryrket?   

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares inkludering av elever med adhd. Detta 

har vi gjort utifrån tre olika perspektiv som vi också har baserat vår frågeställning på. 

Frågeställningen lyder som följer: Vad använder lärare sig av för strategier och metoder i sin 

inkluderande undervisning sett ur ett rumsligt, didaktiskt och socialt perspektiv?  

Som svar på vår frågeställning kommer vi, genom en punktlista, presentera de strategier och 

metoder vi har kunnat tolka och utläsa ur de tre aktuella texter som använts i studien. Hur bör 

lärare arbeta för att i största möjliga mån inkludera elever med adhd? 

 

Rumsligt inkluderande perspektiv 

o Skapa en estetiskt tilltalande klassrumsmiljö 

o Se till att allt material som är tänkt för eleverna finns lättåtkomligt 

o Placera elevernas sittplatser så att de kan se dels varandra och dels läraren 

o Ha ett genomtänkt syfte med placeringen så att den uppfyller elevernas individuella 

behov 

o Försök att i största möjliga mån ha alla elever på plats i klassrummet 

o Ge utrymme för korta pauser med fysisk aktivitet 

 

Didaktiskt inkluderande perspektiv 

o Ha en genuint positiv inställning till samtliga elever 

o Ge kontinuerlig feedback främst i form av uppmuntran och stöd 

o Ha en tydlig struktur i klassrummet i form av regler och ramar 

o Skapa reglerna tillsammans med eleverna 

o Ha dagligen återkommande rutiner 
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o Ge korta och tydliga instruktioner, som vid behov bör upprepas 

o Utveckla tydliga överrenskommelser med eleverna  

o Var tydlig i din kommunikation, använd gärna kroppen för att förstärka såsom gester, 

ögonkontakt, miner, fysiska uppmuntringar och så vidare 

o Undvik att stigmatisera eleverna genom att konstant peka ut  

o Välj dina strider 

 

Socialt inkluderande perspektiv 

o Skapa en god relation med elevernas föräldrar 

o Skapa en god sammanhållning i klassen 

o Försök att kartlägga elevernas beteende, rutin och ”triggers” för att avvärja en konflikt 

o Utveckla en praxis gällande konflikhantering, var konsekvent 

o Var noggrann med sammansättningen av grupper, vad noggrann med vad syftet är och 

huruvida elen eller läraren ska bestämma 

 

8.1.1 Resultatsammanfattning  

Vi har utifrån resultatet i studien sammanfattat de strategier vi kunnat utläsa. Vi har 

presenterat dem med en stor bredd för att på så vis lämna dem öppna för ytterligare tolkning. 

Studierna har presenterats ur ett tydligt helhetsperspektiv, där författarna har strävat efter att 

ge en så klar bild av en så inkluderande miljö som möjligt. Vi har därför till viss del upplevt 

det svårt att se de mindre delarna, vilket har varit en förutsättning för att kunna tolka, bryta 

ner och bygga upp så som vi gjort. Vi är nöjda över det resultat vi fått fram då vi tycker att de 

konkreta strategier som vi ovan presenterat är rimliga och görbara för lärare ute på fältet.    

 

8.2 Hur inkludering? 

Utifrån de tre texter vi använt oss av i vår studie kan vi av naturliga skäl inte uttala oss i 

någon större utsträckning gällande lärares inkluderingsstrategier. Detta på grund av ett 

begränsat underlag och därmed ett begränsat antal lärare, men också av den anledningen att de 

lärare som deltagit i de tre studierna, valts in just på grund av sina färdigheter inom ämnet och 

representerar därför inte den generella läraren. Dock utfördes som sagt studien med syfte att 

kartlägga lärares strategier, och det blev därför en naturlig del av urvalet att leta efter, just för 

ämnet, kvalificerade lärare. Vi har under arbetets gång konstaterat att inkludering är en 
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normativ företeelse, och på grund av det har vi inte hittat några studier som visar på strategier 

och metoder som fungerar sämre, eller som inte håller den standard en bra inkluderande 

undervisning bör göra. Avsaknaden av studier som visar på sämre inkludering tror vi skulle 

kunna bero på att många lärare tackar nej till att bidra i studier likt dessa på grund av att de 

inte anser sig ha en tillräckligt inkluderande undervisning. Just en sådan undervisning kan i 

lärarsammanhang vara stigmatiserande. En icke-inkluderande undervisning är svår att 

rättfärdiga.   

 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står klara och tydliga instruktioner angivna som styrker och 

bekräftar det faktum att man som lärare ska bedriva en inkluderande undervisning.
2
 Även i 

skolverkets (2008) allmänna råd kan man tydligt utläsa att inkludering är normen i den 

svenska skolan. Som vi nämnde här ovan ses det som uteslutet att inte ha en inkluderande 

undervisning, i den moderna lärarens paroll ska detta ingå. Vad vi i samband med dessa krav 

har reagerat på är det faktum att det utöver skolans styrdokument inte finns mycket till 

information, tips eller strategier att tillgå för lärare när det kommer till just inkludering. Vi 

kan därmed konstatera att lärare ska inkludera sina elever, men det står inte angivet hur detta 

ska göras. Till frågan om Varför inkludering? lägger vi nu också till Hur inkludering? 

Självklart kan det inte finnas en ”instruktionsbok” för hur samtliga elever kan och bör 

inkluderas då varje individ är unik och kräver olika typer av anpassning. Däremot ser vi ett 

behov av tydligare riktlinjer med konkreta förslag på hur lärare kan bedriva sin undervisning.  

 

Ytterligare en problematik kring Hur inkludering? är det faktum att begreppet i sig saknar en 

tydlig innebörd för många. De flesta vet att inkludering är ett tjusigt ord som genererar status 

men det är få som vet den egentliga innebörden. Andersson & Thorsson (2007) menar att 

inkludering är ett begrepp som behöver tolkas utifrån egna preferenser. De hävdar att 

inkludering snarare är ett koncept än ett begrepp, som i sin tur ger utrymme för tolkning 

(Andersson & Thorsson, 2007). Ett problem som ofta uppstår i samband med 

missuppfattningar kring inkluderingsbegreppet är vad läraren har för ansvar när det kommer 

till elever i svårigheter. Hjörne (2004) anser att lärare och elevhälsoteam ofta använder adhd-

diagnosen som en syndabock för en problematisk icke-inkluderande klassrumsmiljö. Detta ger 

skolan en bild av rätten att avsäga sig ansvaret för eleven som ofta anses vara ett så kallat”ett 

                                                 
2
 Se syfte 
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hopplöst fall”, stället för att reflektera över sin egen roll och hur en inkluderande undervisning 

kan underlätta för dessa elever.        

 

8.3 Inkluderingens komplexitet 

Inkludering är ett komplext fenomen som inte alltid är svart eller vitt. Då en inkluderande 

undervisning alltid är att föredra kan det tänkas att det finns något nederlagsbetonat i att 

utrycka en skepsis mot begreppet. Men faktum kvarstår att inkludering kanske inte alltid är 

den bästa lösningen. Frågan är alltså: när blir inkludering exkludering?  

 

Vi förespråkar något som vi valt att kalla individanpassad inkludering, vilket innebär en 

inkludering som anpassas efter individens bästa. För att exemplifiera vad vi menar kan vi ta 

ett scenario där ”Kalle”, som har adhd, är betydligt mer produktiv i den lilla 

undervisningsgruppen än i klassrummet där det ibland blir problem både för honom och för 

hans klasskamrater när han tappar fokus och aktiverar sig med allt annat än just det han ska. 

Är det då inte att föredra att Kalle får gå iväg till en lugnare miljö där han får mer hjälp och 

kan fokusera på sina uppgifter? I de fallen får man som lärare kanske kapitulera och inse att 

en inkluderande undervisning inte är att föredra.  

 

Som lärare får man acceptera, och faktiskt glädjas åt, att alla elever är olika och behoven 

likaså. Ibland får man tänka om eller tänka annorlunda för att hitta den ultimata lösningen för 

just den eleven i just den situationen. Ibland behöver man som lärare göra ett aktivt och 

medvetet val där man vänder den inkluderande undervisningen till en exkluderande. Det 

kanske är just det som är en skola för alla - olika lösningar för olika elever utan att lägga 

någon värdering i det. 

 

 

8.4 Didaktisk implikation 

Genom denna studie har vi fått möjlighet att skriva om något som ligger oss varmt om hjärtat, 

något som man som lärare ställs inför dagligen, nämligen inkludering. Inkludering är ett 

begrepp som de flesta inom skolan känner till. Vad som däremot är oklart är hur man som 

lärare definierar det och går till väga för att praktisera det. Vi har genom denna studie fått en 

större inblick i hur en inkluderande undervisning kan och bör se ut. För vår del har begreppet 

fått en ny dimension då vi insett hur komplext det är och hur stor roll det faktiskt bör ha i 
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klassrummet. Det handlar inte enbart om att ge Pelle en mer lättläst bok, eller hålla kvar Lisa i 

klassrummet. Det handlar om en lärares totala inställning till sin undervisning. Vi har en 

tydlig bild av hur vi vill bemästra vårt klassrum. Vi har under arbetets gång insett att en 

positiv inställning är en grundläggande förutsättning för en god inkluderande undervisning. 

Framförallt befinner vi oss på vår arbetsplats för elevernas skull, och hur ska en lärare som 

utstrålar olust, irritation och likgiltighet skapa en god och givande lärmiljö? Snart är vi klara 

för verkligheten. Vi äntrar läraryrket med ödmjukhet inför vårt uppdrag och kanske också en 

gnutta naivitet, men framför allt gör vi det med lust och inspiration.  

 

Vi känner att vi genom detta arbete skapat oss en tydlig bild av hur vi kan uppfylla de 

förväntningar som riktas mot oss lärare från föräldrar, ledning, elever och samhället i stort. 

Lärare är granskade under lupp och överallt tycker och tänker folk och ger sina åsikter om hur 

skolan bör vara. Det finns få yrkesgrupper med så stort ansvar som det lärarna har och 

samtidigt så stora påtryckningar utifrån. Vi ska varje dag se till att samtliga elever mår väl, lär 

sig något och utvecklas. Vi fostrar nästa generations samhällsmedborgare, spjutspetsarna mot 

framtiden. I ett land där debatten kring Ett samhälle för alla växer sig starkare för var dag vill 

vi i vår roll som lärare tydligt visa att vi finns där i skapandet av En skola för alla.  
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