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SAMMANFATTNING
Syftet med detta arbete var att undersöka hur ambitionerna i skolans styrdokument gällande 

inkludering praktiseras på en skola i Sverige med fokus på elever med koncentrationssvårigheter. 

För att kunna besvara mina frågeställningar har litteratur om inkludering och elever med 

koncentrationssvårigheter gåtts igenom samt att observationer och intervjuer har utförts. Dessa 

metoder har valts för att kunna få en helhetsbild över hur lärarna jag besökte på den valda skolan 

praktiserar inkluderingsbegreppet samt hur de hanterar elever med koncentrationssvårigheter. I detta 

arbete har jag utgått från olika specialpedagogiska perspektiv samt det sociokulturella perspektivet. 

Resultaten av mina analyser visar att de lärarna jag valt att intervjua följer många av 

styrdokumentens ambitioner gällande inkludering och delaktighet men på dels skilda sätt samt i 

olika stor utsträckning. 

Nyckelord: inkludering, specialpedagogiska perspektiv, koncentrationssvårigheter, delaktighet.

2



INNEHÅLL

Sammanfattning .................................................................................................................................. 2

1. Inledning ......................................................................................................................................... 5

2. Bakgrund ........................................................................................................................................ 6

               2.1 Historisk tillbakablick ................................................................................................... 6

               2.2 Vad anger styrdokumenten gällande inkludering .......................................................... 8

                         2.2.1 Skollagen .......................................................................................................... 8

                         2.2.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 ........... 9

                         2.2.3 Salamancadeklarationen ................................................................................. 10

3. Litteraturöversikt .......................................................................................................................... 11

               3.1 Teoretisk utgångspunkt ................................................................................................ 11

                         3.1.1 Sociokulturella perspektivet ........................................................................... 11

               3.2 Tidigare forskning ....................................................................................................... 12

                         3.2.1 Integrering ...................................................................................................... 12

                         3.2.2 Inkludering ..................................................................................................... 12

                         3.2.3 Perspektiv på specialpedagogik ...................................................................... 12

                         3.2.4 Koncentrationssvårigheter .............................................................................. 14

4. Syfte och frågeställningar ............................................................................................................. 16

5. Metod ............................................................................................................................................ 17

               5.1 Reflektion av metod .................................................................................................... 17

               5.2 Intervju ........................................................................................................................ 18

               5.3 Observation ................................................................................................................. 19

               5.4 Bearbetning av data ..................................................................................................... 19

               5.5 Etiska överväganden .................................................................................................... 20

               5.6 Reliabilitet och validitet .............................................................................................. 21

6. Resultat och analys ....................................................................................................................... 21

               6.1 Hur hanterar lärarna elever med koncentrationssvårigheter? ...................................... 22

                          6.1.1 Resultat Martin .............................................................................................. 22

                          6.1.2 Analys Martin ................................................................................................ 23

                          6.1.3 Resultat Sofia ................................................................................................ 25

                          6.1.4 Analys Sofia .................................................................................................. 27

               6.2 Finns det någon skillnad i hur lärarna hanterar diagnostiserade elever kontra icke                                    

3



               diagnostiserade elever? ...................................................................................................... 28

                          6.2.1 Resultat Martin .............................................................................................. 28

                          6.2.2 Analys Martin ................................................................................................ 29

                          6.2.3 Resultat Sofia ................................................................................................ 30

                          6.2.4 Analys Sofia .................................................................................................. 31

7. Diskussion .................................................................................................................................... 31

8. Studiens bidrag och begränsningar .............................................................................................. 32

Källförteckning ................................................................................................................................ 34

Bilaga 1 ............................................................................................................................................ 37

Bilaga 2 ............................................................................................................................................ 38

Bilaga 3 ............................................................................................................................................ 39

Bilaga 4 ............................................................................................................................................ 41

 

4



1. INLEDNING
Inkludering är ett begrepp som under senare tid har börjat användas mer och mer frekvent i samtal 

som rör specialpedagogik. Efter att detta begrepp introducerades fick det stort genomslag och dess 

innebörd och mening har sedan dess utvecklats i många olika faser, framförallt inom skolan 

(Nilholm & Göransson, 2013, s.6). I skolans styrdokument och i skollagen (2010:800) framförs 

inkludering som något idealt samt något som ständigt bör eftersträvas inom skolområdet. I dessa 

dokument beskrivs även nästintill all undervisning som inkluderande. Det är dock betydligt lättare 

att sätta upp goda mål för hur skolverksamheten ska se ut i lagar och läroplaner men desto svårare 

att göra dessa målsättningar till verklighet (Nilholm & Göransson, 2013, s.6). Som blivande lärare 

för grundskolans tidiga åldrar kommer inkludering att vara en av mina största prioriteringar i 

klassrummet. Alla elever har rätt till en meningsfull skolgång, dock är det inte helt fel att fastställa 

att detta är något inte varje elev får. Jag anser att inkludering är något som kan bidra till att fler 

elever får en bra skolsituation och att detta begrepp därav är en mycket central del i läraryrket. I 

detta arbete vill jag därför undersöka hur inkluderingen ser ut i praktiken och hur väl lärarna strävar 

efter den ambition skollagen (2010:800) och skolans styrdokument har gällande en inkluderande 

skola. 
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2. BAKGRUND
 I följande avsnitt kommer en historisk tillbakablick ges för specialpedagogikens framväxt från 

1800-talet till och med idag. Vidare kommer jag skriva om vad skolans olika styrdokument anger 

gällande inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 

2.1 - Historisk tillbakablick 
Inkluderingsbegreppet är som tidigare nämnt ett relativt nytt begrepp som introducerades för bara 

cirka 20 år sedan. Därmed har inkludering inte varit något som skolan har eftersträvat och haft som 

mål under speciellt lång tid. Innan inkluderingens stora genomslag har skolan haft andra ambitioner, 

prioriteringar och synsätt inom verksamheten. Det är med andra ord inte länge sedan det fanns helt 

annorlunda tankar än idag om hur skolan skulle förhålla sig till och se på det faktum att alla elever 

är olika. 

Idag arbetar man med att försöka inkludera eleverna i klassrummen, men tidigare blev dessa elever 

segregerade genom specialundervisning utanför klassrummet. Under 1800-talet hade människor en 

helt annan förståelse för olika avvikelser hos individer än vad man har idag. Under 1800-talet 

expanderade den medicinska forskningen kraftigt, och det är utifrån denna expansion som 

människor fick sin förståelse för olika avvikelser hos personer (Haug m.fl., 2006, s.23). Det hade 

tidigare funnits en rädsla för individer med defekter av olika slag eftersom det inte fanns tillräckligt 

med kunskap för att kunna förstå sig på de avvikelser som fanns, men i och med framväxten av 

läkarvetenskapen fanns det nu en möjlighet att klassificera och ge namn åt olika slags 

funktionshinder. Detta bidrog i sin tur till att den rädsla som fanns för dessa individer omvandlades 

till optimistiska tankar då man trodde att den medicinska vetenskapen skulle öppna upp för 

möjligheter till att finna botemedel eller åtminstone lindring till individers olika funktionshinder 

(Haug m.fl., 2006, s.23). Den medicinska forskningen fortsatte dock att utvecklas och upptäckter 

gjordes under början av 1900-talet gällande ”sambandet mellan huvudet och hjärnans utformning 

och människors moraliska och intellektuella förmågor och personlighet” (Assarson, 2009, s.20). 

Den tidigare optimismen som funnits omvandlades tack vare dessa vetenskapliga upptäckter till en 

rasbiologisk syn riktat mot människor med olika intellektuella funktionsnedsättningar (Assarson, 

2009, s.20). Det var även tack vare dessa upptäckter inom forskningen som människor ansåg att det 

var nödvändigt att låsa in dessa människor på olika institutioner med avseende att ta ansvar för 

dessa människor som avvek från de ”normala” och ta hand om dem (Haug m.fl., 2006, s.23). Dock 
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var institutionaliseringen även ett sätt för samhället att skydda sig själva mot dessa mindervärdiga, 

ointelligenta individer och det farliga inflytandet från dessa (Assarson, 2009, s.20, Haug m.fl., 

2006, s.23). 

Det pågick ständiga debatter inte bara i Sverige, utan i hela Europa, om hur skolan på bästa möjliga 

sätt skulle anpassa sig till alla elever har olika förutsättningar och behov (Haug m.fl., 2006, s.20). 

Åren från 1800-talets mitt till och med början på 1900-talet dominerades framförallt av diskussioner 

gällande hur man skulle förhålla sig till det faktum att man ansåg att skolans elever var alldeles för 

olika varandra för att få samma undervisning i samma klassrum (Haug m.fl., 2006, s.21). Tiden 

fram till 1900-talets början kan beskrivas som en odifferentierad period i skolans historia då man 

inte delade upp elever i olika årskurser. När 1900-talet sedan tog sin början inleddes däremot 

differentieringsfasen och eleverna började kategoriseras utifrån begåvning, vilket resulterade i att 

hjälpklasser startades för svagbegåvade barn som alternativ till vanliga skolan (Haug m.fl., 2006, s.

134-135). Meningen med att skilja elever åt på detta vis var med andra ord dels för att hjälpa de 

elever som ansågs ha sämre förutsättningar som bidrog till att de inte kunde lära sig på samma sätt 

som andra elever, men även en lösning för att ”befria den vanliga skolan från skadliga 

inslag” (Haug m.fl., 2006, s.19). Från 1920 till och med 1900-talets mitt ökade antalet elever som 

man ansåg skulle placeras i hjälpklasser. Samhället menade att denna segregation av elever var 

nödvändig eftersom det befriade skolans lärare från störande elever som hämmade undervisningen 

för resterande, ”normala” elever. Detta ansågs även vara ett ansvarstagande från samhällets sida för 

dessa elevers skull eftersom segregationen och hjälpklasserna bidrog till att göra även de 

”efterblivna” barnen relativt samhällsdugliga (Haug m.fl., 2006, s.25). Trots att man ansåg att de 

sämre begåvade barnen inte var i lika stort behov av en likvärdig undervisning som de barn som var 

mer lyckligt lottade menade man dock att dessa elever åtminstone skulle ges möjlighet till en 

human behandling i hjälpskolorna (Haug m.fl., 2006, s.21). 

Att samtliga människor har lika värde är inte något som alltid har setts som en självklarhet hos dem 

som finns i skolan, därav har segregation av elever varit en återkommande faktor som fått mer eller 

mindre stark ställning vid olika tillfällen (Haug m.fl., 2006, s.62). Det var inte förrän i slutet på 

1960-talet som kritik började väckas gällande segregationen i skolan och begreppet integrering 

växte fram (Nilholm, 2006, s.13). Integrering innebär att det är de avvikande eleverna som ska 

anpassa sig till helheten och till en skola som från början inte tagit hänsyn till att alla elever är olika 

(Nilholm & Göransson, 2013). Nilholm (2006, s.14) menar att det kan finnas svårigheter med att 

7



förklara avinstitutionaliseringen och därmed i sin tur hur tankarna om integration växte fram, men 

hävdar även att ”integrationsbegreppet spelade en viktig roll i sammanhanget.” Introduceringen av 

integreringsbegreppet blev någonting viktigt framförallt för dem som hade som avsikt att avskaffa 

de alternativa skolorna och andra särlösningar (Nilholm & Göransson, 2013, s.22). Det fanns många 

som tog avstånd från det faktum att elever placerades i dels skolor för ”normala” och dels skolor för 

”avvikande” individer vilket bidrog till integrationsbegreppets framväxt inom skolan (Nilholm & 

Göransson, 2013, s.22). Målet blev nu istället att samtliga individer med någon sorts 

funktionsnedsättning skulle ha samma rätt att leva i samhället som vilken annan människa som helst 

och på samma villkor. 

Skolan hade integrering som mål fram tills dess att inkluderingsbegreppet fick sitt stora genomslag i 

och med Salamancadeklarationen (UNESCO; 1994, Nilholm, 2006, s.14) där man beskriver att 

”alla elever är olika och olikheten skall ses som en tillgång, inte som ett hinder” (Svenska 

Unescorådet, 2001). Rosenqvist (2003) menar att integrationsbegreppets innebörder blev oklara och 

att det resulterade i ett behov av ett nytt begrepp, med andra ord växte begreppet inkludering fram 

ur integrering. Det som skiljer inkludering från integrering är det faktum att det utifrån ett 

inkluderande perspektiv är skolverksamheten som ska anpassa sig och organiseras utifrån elevers 

olikheter och olika förutsättningar (Nilholm, 2006, s.14). Inkluderingens genomslag var inte lika 

kraftfullt och skapade inte lika stor förändring som integreringbegreppet gjorde, utan det sågs mer 

som ett nyskapande sätt för lärarna att arbeta i skolan med samma elevgrupper (Nilholm, 2006). 

2.2 Vad anger styrdokumenten gällande inkludering
Skolan styrs av olika styrdokument och några utav dem är Skollagen, Lgr 11 och 

Salamancadeklarationen.

2.2.1 - Skollagen

Skollagen (2010:800) är en lag som innefattar de grundläggande bestämmelserna om skolans olika 

verksamheter. 

1 kap. 4 § står det att:

”[...] utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
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tillgodogöra sig utbildningen.”

I 3 kap. 7 § står det följande:

”Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. 

Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan 
författning.”

Vidare i 3 kap. 11 § står det att:

”Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller 
sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) 

än den som eleven normalt hör till.”

Det står tydligt beskrivet i skollagen (2010:800) att man i undervisningen ska ta hänsyn till det 

faktum att alla elever är olika och att elever har rätt till specialpedagogiskt stöd. En ambition är att 

det särskilda stödet som en elev är i behov utav ska först och främst ges inom den elevgrupp som 

eleven i fråga befinner sig i. Om detta inte skulle vara tillräckligt kan eleven i sådana fall få enskild 

stöttning.

2.2.2 - Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11

Lgr 11 (Skolverket, 2011) beskriver att utbildningen i skolan ska vara likvärdig. I skolans 

värdegrund och uppdrag står det att:

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s.8)

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.” (s.8)

”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.” (s.
8) 

Dessa mål visar att det är undervisningen som ska anpassas efter varje elev, inte tvärtom. Skolan har 

ett stort ansvar att se till så att samtliga elever, oavsett om de har svårigheter eller ej, inkluderas i 

undervisningen och har en chans att utvecklas och lära sig. Undervisningen kan som det står i Lgr 

11 aldrig utformas lika för alla, dock ska de som arbetar inom skolan ta hänsyn till elevers olika 

förutsättningar och utforma undervisningen efter detta. 
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2.2.3 - Salamancadeklarationen

Det var, som tidigare nämnt, i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) som begreppet 

inkludering först introducerades. I denna deklaration finns en ambition om en skola för alla och den 

tar upp olika mål och riktlinjer för alla elevers rättigheter inom skolan. Salamancadeklarationen är 

ingen lagtext utan innehåller rekommendationer för hur de inom skolverksamheten kan arbeta. I 

deklarationen kan man finna följande punkter: 

* varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att uppnå och bibehålla en acceptabel 

utbildningsnivå,

* utbildningssystemen ska utformas och utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den breda mångfalden av 
dessa egenskaper och behov tillvaratas,

* varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov,

* elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik 

som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov” (Svenska Unescorådet 2001, s.16). 

I Salamancadeklarationen (1994) hävdas även följande:

* ”ordinarie skolor med inriktning mot inkludering är det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder, att 

skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för 

alla” (Salamancadeklarationen, artikel 2).

I Salamancadeklarationen understryks vikten av att ta hänsyn till varje elevers behov och 

förutsättningar. Deklarationen säger även att de elever som är i behov av särskilt stöd även ska få 

det. De ska få tillgång till det stöd som behövs ”inom ramen för den ordinarie 

kursplanen” (Svenska Unescorådet, 2011, s.32). Samtliga elever har rätt att få undervisning 

samtidigt och i samma klassrum som alla andra elever. Behovet varierar naturligtvis från elev till 

elev, dock är det viktigt enligt deklarationen att lyfta fram att oavsett hjälpbehov ska detta behov 

tillgodoses på ett eller annat vis. 

Många anser att inkludering är något särskilt betydelsefullt inom skolan och att rätten till 

delaktighet bör vara ett överordnat mål inom skolverksamheten (Nilholm, 2012, s. 34), men detta 

begrepp kan varken finnas i Lgr 11 eller skollagen. Inkludering som begrepp förespråkas dock i 

Salamancadeklarationen, vilket enligt Nilholm (2012, s. 34) kan anses vara något problematiskt 
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eftersom Salamancadeklarationen inte ses som ett av de tyngre styrdokumenten i skolan. Men även 

fast begreppet inkludering inte nämns i varken skollagen eller Lgr 11 förespråkar dock dessa 

styrdokument att man alltid ska ta hänsyn till att alla elever är olika samt att undervisningen ska 

utformas på så vis att samtliga elever kan vara delaktiga på lika villkor, vilket är vad inkludering går 

ut på. 

3. LITTERATURÖVERSIKT 
I följande avsnitt kommer jag att ge en beskrivning av min teoretiska utgångspunkt samt ge en 

forskningsöversikt över relevant forskning för denna studie.

3.1 - Teoretisk utgångspunkt
I följande avsnitt presenterar jag det sociokulturella perspektivet på lärande och vad det synsättet 

innebär. Att ha ett sociokulturellt perspektiv som lärare är viktigt i arbetet mot inkludering, därav 

har jag valt att ha det som min teoretiska utgångspunkt.

3.1.1 - Sociokulturella perspektivet

Under de senaste årtiondena har ett mer sociokulturellt perspektiv på lärande vuxit fram (Berg, 

2011, s.52; Liberg, 2007, s.12). Den sociokulturella synen på lärande bygger huvudsakligen på Lev 

Vygotskijs teorier och idéer och innebär att människor hela tiden lär sig och utvecklas i sociala 

sammanhang och genom det sociala samspelet (Hägerfelth, 2011, s.36). Interaktion och 

kommunikation är två centrala begrepp inom detta synsätt och det är genom dessa som resurser 

skapas och förs vidare för lärande och utveckling (Säljö 2000). Kommunikationen i klassrummet är 

viktig eftersom att eleven på så vis blir medveten om vilka färdigheter och kunskaper som behövs 

för att kunna fungera i sociala samspel. Kommunikation är med andra ord vägen till att förstå hur 

det sociala samspelet går till med övriga elever och lärare. Tar läraren ett sociokulturellt perspektiv i 

sin undervisning innebär det att både lärare och elev är medskapare (Berg, 2011, s.52). Att arbeta 

inkluderande stöds av tanken om att elever lär sig genom kommunikation och det sociala samspelet. 

Lev Vygotskij utvecklade begreppet ”den proximala utvecklingszonen.” Detta begrepp handlar om 

vad eleven själv kan klara av att göra och vad eleven har potential att kunna genomföra med hjälp 

av någon som kan och vet mer, dvs. en lärare eller en mer erfaren klasskamrat (Hägerfelth, 2011, s.

37; Dysthe, 2003). Enligt Vygotskij sker allt lärande genom samspel med andra människor (Dysthe, 
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2003). 

3.2 - Tidigare forskning
Här kommer jag att presentera en översikt över den forskning som gjorts inom området för denna 

studie samt förklara centrala begrepp som jag använder mig av i mitt arbete. 

3.2.1 - Integrering

Med integrering menas att en elev i behov av särskilt stöd anpassas till helheten, dvs. till den övriga 

gruppen, så att de på så vis tillsammans blir en fungerande klass. Eleverna placeras in i en 

skolverksamhet som från början inte har organiserats utifrån elevernas olika egenskaper. Med andra 

ord har de avvikande eleverna i ett integrerat klassrum ett stort ansvar att både försöka passa in 

bland de ”normala” eleverna samt försöka lära sig det som undervisas som inte är anpassat utifrån 

deras egna förutsättningar (Nilholm, 2006). Nilholm (2006) menar att det var alla år av segregation 

som öppnade upp för ett behov av ett nytt begrepp som innebar att delarna togs in i helheten, dvs. 

att elever i behov av särskilt stöd integrerades i den vanliga skolan. Istället för att placera elever i 

olika institutioner eller hjälpklasser får dessa elever i och med integrering en chans att vara fullt 

delaktiga i klassrummet. 

3.2.2 - Inkludering

I en inkluderande skola anpassar sig helheten (skolverksamheten) till delarna (eleverna) genom att 

skolan tar hänsyn till det faktum att alla individer är olika. Skolan organiserar sig med andra ord 

utifrån samtliga elevers olika förutsättningar och egenskaper (Nilholm, 2006). En viktig aspekt 

inom inkluderingsbegreppet är att elevers olikheter snarare ska ses som en tillgång än som en 

begränsning eller ett problem (Nilholm & Göransson, 2013). Nilholm & Göransson (2013) menar 

att, för att man ska kunna kalla en miljö för inkluderande, krävs det att det inte sker någon 

uppdelning i ”bättre” och ”sämre” elever. Nilholm & Göransson (2013, s.11) beskriver även att 

inkluderingsbegreppet ibland uppfattas på så vis att det handlar om att ”undvika särlösningar 

utanför det vanliga klassrummet”. Detta är en aspekt av inkludering men i det stora hela handlar 

inkludering om att samtliga elever ska få ha en bra skolsituation.

3.2.3 - Perspektiv på specialpedagogik

Nilholm (2003, 2005, 2007) har i sin forskning lyft fram tre olika specialpedagogiska perspektiv: 
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det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet. 

Kompensatoriska perspektivet: 

Det kompensatoriska perspektivets grundläggande idé är att elever/elevgrupper ska kompenseras 

för deras problem och brister (Nilholm, 2003; Haug, 1998). Detta perspektiv utgår från ett 

individualistiskt synsätt där det centrala är att man utgår från att problemet ligger hos individen 

själv, inte i dess sociala miljö och omgivning (Nilholm, 2005). Med andra ord är det eleven som har 

brister och saknar förmåga och därav är det eleven som bör förändras, inte exempelvis 

klassrumssituationen eller lärarens undervisningsförmåga (Nilholm, 2005). Det är individen som är 

bärare av problemet (Nilholm, 2003). Ett kännetecken för det kompensatoriska perspektivet är en 

mer exkluderande undervisning (Göransson 2006) där eleverna kategoriseras utifrån psykologiska 

och medicinska förklaringar (Asp-Onsjö, 2014), vilket gör att specialpedagogiken underordnas 

dessa vetenskaper (Haug, 1998). Asp-Onsjö (2014, s.383) menar att om specialpedagogiken ses ur 

detta perspektiv blir dess uppgift att ”arbeta fram pedagogiska lösningar som matchar olika 

psykologiska och medicinska diagnoser som exempelvis dyslexi eller autism.” Diagnostiseringen 

blir därmed en central del i detta perspektiv där elevens starka och svaga sidor kartläggs (Nilholm, 

2003). 

Kritiska perspektivet:

I och med att det samhällsvetenskapliga intresset har ökat inom specialpedagogiken har det vuxit 

fram alternativa synsätt utöver det kompensatoriska perspektivet. Det gemensamma för de nyare 

alternativa perspektiven är att kritiken mot det kompensatoriska perspektivet framkommer tydligt i 

dessa (Nilholm, 2005). Den tidigare utbredda diagnostiseringen kritiserades även kraftigt då man 

ansåg att det var ett sätt att placera skulden för skolmisslyckanden på den enskilda individen och att 

skolan därför inte behövde ta åt sig ansvaret för detta. I och med samhällets nya tänk och synsätt 

blev det nu viktigt att samtliga elever fick lika stor rätt att delta i samma undervisning på lika 

villkor. Denna idé bidrog till begreppet inkludering (Asp-Onsjö, 2014) som innebär att 

undervisningen ska göras tillgänglig för samtliga elever (Assarson, 2009) samt att eleverna ska få 

känna sig delaktiga och få en chans att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar (Asp-Onsjö, 

2014). Det centrala i detta perspektiv är att problemet inte placeras hos individen utan istället i 

skolan och miljön och att det därmed är undervisningen som ska anpassas efter eleven, inte tvärtom. 
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Utgår läraren från detta kritiska perspektiv ifrågasätter hon eller han därav sin egen undervisning 

och försöker finna orsaken till problemet där istället för hos individen (Nilholm, 2005). En annan 

viktig del är det som händer mellan olika aktörer och därmed är interaktionen, samspelet och 

förhållandet mellan individerna inom skolverksamheten en central aspekt inom detta perspektiv 

(Persson, 2005). 

Dilemmaperspektivet:

Utöver det kompensatoriska och kritiska perspektiven lyfter Nilholm (2003) även fram ett tredje 

perspektiv som han valt att benämna dilemmaperspektivet. Nilholm (2003) menar att detta 

perspektiv har vuxit fram tack vare kritik mot det kritiska perspektivet och att det är därifrån detta 

synsätt har fått sin styrka, även fast det inte är lika utvecklat som de andra två perspektiven. 

Anledningen till varför han valt att benämna det för dilemmapersperspektivet är för att det 

”moderna utbildningssystem står inför vissa grundläggande dilemman” (Nilholm, 2003, s.61). Med 

dilemman menar Nilholm (2003, s.61) ”motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa” och 

som inte har ett entydigt svar på hur man bör agera för att hantera exempelvis olika krav eller behov 

(Asp-Onsjö, 2014). En väsentlig del i det vardagliga arbetet i skolan går ut på att hitta 

balanspunkter när det gäller hanteringen av avvägningar av olika slag för att försöka tillgodose så 

många parters intressen och viljor som möjligt. Trots det faktum att ett dilemma är en motsättning 

som inte går att lösa på ett sådant sätt att alla inblandade parter blir tillfredsställda måste dessa 

dilemman hanteras i vår vardag på ett eller annat vis. Det finns ingen idealisk lösning som passar i 

alla situationer, dock kräver dessa dilemman ett ställningstagande eller ståndpunkter av dem som 

dilemmat berör (Nilholm, 2005). 

Det är viktigt att poängtera att detta perspektiv inte är något mellanting mellan det kompensatoriska 

perspektivet och det kritiska perspektivet. Grundtankarna inom dessa två synsätt återfinns inte i 

dilemmaperspektivet, utan dilemmaperspektivet är ett helt nytt teoretiskt sätt att se på 

specialpedagogisk forskning (Nilholm, 2007). 

3.2.4 - Koncentrationssvårigheter

Alla barn har svårt att koncentrera sig då och då. I skolan kan det handla om att uppgiften de håller 

på med inte är något som intresserar dem, men för vissa elever kan koncentrationssvårigheter 

handla om någonting helt annat. Kadesjö (2001) har identifierat tre olika typer av 
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koncentrationssvårigheter: Primära koncentrationssvårigheter, sekundära koncentrationssvårigheter 

och situationsbundna koncentrationssvårigheter. Kadesjö (2007) konkretiserar utöver detta 

dessutom olika typer av svåra situationer som ofta förekommer i elevens vardag.

Primära koncentrationssvårigheter:

Primära koncentrationssvårigheter är ett tillstånd som är biologiskt betingat och enligt Kadesjö 

(2001) är det medfödda brister eller problem som har uppstått tidigt i barnets hjärna. Barnet har 

svårt att hålla kvar sin uppmärksamhet på enbart ett ting utan den riktas istället konstant fram och 

tillbaka. Barnet upplever svårigheter med koncentrationen vid sådana situationer där det ställs krav 

på prestation och anpassning. Dessa barn har ofta inte enbart problem med koncentrationen utan 

även med motoriken, språket, olika kognitiva funktioner samt svårigheter med perceptionen. Vissa 

barn blir extremt aktiva medan andra istället blir passiva och många har problem med att anpassa 

sig till olika former av sociala situationer (Kadesjö, 2001). 

Sekundära koncentrationssvårigheter:

Sekundära koncentrationssvårigheter uppstår genom brister i miljön under barnets uppväxt, 

exempelvis stressfaktorer, som i sin tur resulterar i svårigheter hos barnet. ”Barnets tankar och 

känslor kan upptas av funderingar över vad som pågår i familjen eller av minnen av dramatiska 

händelser de varit med om. När barnet skall koncentrera sig på en uppgift, dvs. när det skall rikta 

uppmärksamhet, tankar och känslor mot den, är dessa upptagna av annat. Följden blir att barnet 

inte kan koncentrera sig på uppgiften” (Kadesjö, 2001, s. 20). Kadesjö (2001) menar att 

koncentrationssvårigheter av detta slag kan lindras och i vissa fall helt försvinna genom att barnet 

får hjälp med dessa faktorer. 

Situationsbundna koncentrationssvårigheter:

Om ett barn har situationsbundna koncentrationssvårigheter innebär det att individen har svårigheter 

med att koncentrera sig i vissa situationer medan han eller hon inte har några som helst problem 

med koncentrationen i andra. Denna form av koncentrationssvårighet skiljer sig markant från barn 

till barn och svårigheterna kan yttra sig många olika sätt beroende på barnens förutsättningar och 

tidigare erfarenheter. Exempelvis kan en elev som har problem med motoriken uppleva 

koncentrationssvårigheter vid sådana situationer där det krävs att barnet har väl fungerande 
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motoriska förmågor. En individ som har svårigheter med perceptionen kan uppleva 

koncentrationssvårigheter i situationer där uppgiften går ut på att snabbt tolka och förstå situationen 

barnet befinner sig i (Kadesjö, 2001). 

Svåra situationer: 

Kadesjö (2008, s.53) menar alla barn har sina svagheter och att det är relativt lätt för en lärare att 

acceptera och ha förståelse för att en elev exempelvis har svårt med gångertabellen eller med att 

rita. Men när det gäller barn med koncentrationssvårigheter handlar det om svårigheter som visar 

sig i socialt betydelsefulla situationer som är något som alla barn stöter på flera gånger dagligen. 

Enligt Kadesjö (2008, s.54) har samtliga barn med koncentrationssvårigheter svårt för situationer 

som handlar om att ha tålamod och att vänta, vilket är något alla individer utsätts för många gånger 

varje dag i flera olika situationer. ”Ett barn med koncentrationssvårigheter blir [...] fort otåligt, 

kräver aktivitet och pockar på uppmärksamhet” (Kadesjö 2008, s.54) och söker ständigt omedvetet 

impulser för handling. Som lärare behöver man reflektera över vilka stunder av väntan som kan bli 

alldeles för påfrestande för eleverna och som man ej bör utsätta dem för. Dessutom är det viktigt att 

hjälpa barnen att hitta något som han eller hon kan sysselsätta sig med för att på så vis slippa olika 

situationer av väntan (Kadesjö 2008, s.55). 

En annan svår situation för elever med koncentrationssvårigheter är sådana som innebär någon typ 

av förändring. Dessa elever har ofta svårt att snabbt skifta från en situation till en annan och visar 

öppet motvilja och gör motstånd på olika sätt, exempelvis genom att vägra att utföra den nya 

uppgiften eller att reagera med ett utbrott (Kadesjö 2008, s.56-57). 

Ytterligare en typ av svår situation för elever med koncentrationssvårigheter är sådana som innebär 

att göra val av olika slag. Kadesjö (2008, s.58) menar att många vuxna anser att det är positivt att 

barnen får välja fritt, men barn med koncentrationssvårigheter upplever ofta fria valsituationer som 

svåra. Dessa barn lever i nuet och deras val styrs av impulsen i ögonblicket, därav lägger de ingen 

tanke på vad detta val kan ge för konsekvenser och betyda i framtiden. Det är viktigt att läraren 

förser eleverna med ”tydliga ramar, instruktioner och gränser” (Kadesjö, 2008, s.60) för att på så 

vis minska mängden valmöjligheter för eleverna. 

4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med detta arbete är att undersöka hur ambitionerna i skolans styrdokument gällande 
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inkludering praktiseras på en skola i Sverige med fokus på elever med koncentrationssvårigheter. 

De mer preciserade frågeställningarna är följande: 

1. Hur hanterar lärarna elever med koncentrationssvårigheter?

2. Finns det någon skillnad i hur lärarna hanterar diagnostiserade elever kontra icke 

diagnostiserade elever?

5. METOD
Detta är en kvalitativ studie och jag har samlat information till min undersökning genom intervjuer 

samt observationer, då dessa två insamlingssätt kompletterar varandra (Bell, 2006, s.187). En 

kvalitativ undersökning är mer ostrukturerad och flexibel än en kvantitativ vilket gör att det finns 

utrymme för förändring av upplägget i takt med insamlandet av data (Bjørndal, 2005, s.108). 

Intervjuerna och observationerna utfördes på en och samma skola då mitt syfte med denna studie 

inte är att jämföra olika skolor med varandra, utan enbart att se hur en skola i Sverige väljer att 

praktisera inkluderingsbegreppet och följa de ambitioner som skolans styrdokument har gällande 

inkludering. Jag har observerat i två olika klasser samt intervjuat de två lärarna som håller i de 

lektionerna som jag har observerat. 

5.1 - Reflektion av metod
Anledningen till att jag valde att intervjua två lärare samt observera i två olika klasser var för att jag 

på så vis skulle få en bredare översikt över hur lärare på  den valda skolan valt att utöva och 

tillämpa inkluderingsbegreppet och dess innebörd under två olika lektioner. Jag ansåg att jag inte 

hade fått en tillräckligt klar och tydlig bild om jag enbart hade observerat i en klass samt intervjuat 

en lärare. Observation som metod var för mig ett självklart val då denna studie går ut på att se hur 

lärare på den valda skolan praktiserar inkluderingsbegreppet, hur de hanterar elever med 

koncentrationssvårigheter samt om de gör någon skillnad mellan elever med diagnoser och dem 

utan. Jag ansåg att jag inte hade kunnat utföra denna studie utan observation som metod. Intervju 

som metod fungerade som ett bra komplement till observationerna eftersom att jag då fick en chans 

att ställa frågor kring vad jag observerade under lektionerna och dessutom ta del av hur dessa 

lärarna tänker kring inkludering samt övriga personliga åsikter och reflektioner. 

Min första tanke var att observera under två undervisningstillfällen som äger rum i ett klassrum, 
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exempelvis under en matematiklektion och en svenskalektion. Dock fick jag efter att ha varit i 

kontakt med rektorn på den aktuella skolan ett erbjudande om att, istället för att göra två liknande 

observationer, ersätta en av klassrumslektionerna med en idrottslektion. Att ha fått möjligheten att 

observera under två så pass olika lektionstillfällen ansåg jag vara mycket passande för min studie 

och valde därav att acceptera erbjudandet. Jag fick på så vis en chans att se två lärare som 

undervisar olika klasser med elever i två helt skilda ämnen och se hur de väljer att praktisera 

inkluderingsbegreppet i deras undervisning i helt skilda miljöer. Detta gav mig även en möjlighet att 

se om inkludering är något som samtliga lärare på skolan ska sträva efter, inte enbart 

klassrumslärarna. Denna valda metod gjorde det även möjligt för mig att se om det finns några 

gemensamma strategier och uppsatta mål för att nå inkludering hos lärarna som arbetar på skolan. 

En tanke med observationerna och intervjuerna var att jag, genom att studera på vilket sätt och i hur 

stor mängd lärarna väljer att inkludera elever med koncentrationssvårigheter i undervisningen, hade 

chans att se huruvida inkludering är något som lärarna aktivt arbetar tillsammans med för att nå 

inom hela skolan. Hade de två lärarna som jag besökte ett liknande arbetssätt och liknande metoder 

gällande inkludering av elever skulle det påvisa att lärarna troligtvis har tydliga gemensamma mål 

och riktlinjer som alla lärare på skolan ska följa för att på så vis arbeta mot en inkluderande skola. 

Arbetade lärarna på helt skilda vis, dvs. att exempelvis ena läraren exkluderar vissa elever och den 

andra läraren inkluderar samtliga elever, är det enligt mig en indikation på att inkludering inte är 

något som är högt prioriterat och att ambitionerna gällande inkludering i skolans styrdokument inte 

efterlevs på just denna skola.

5.2 - Intervju
Jag valde att genomföra fokuserade intervjuer då jag ville få specifik information. Därför behövde 

intervjuerna ha en viss struktur. En styrd eller fokuserad intervju innebär att man har förutbestämda 

teman som man utgår ifrån som ska täckas under intervjuns gång. Dock behöver intervjun inte vara 

så pass strukturerad att man har ett frågeformulär eller en checklista med olika svarsalternativ (Bell, 

2006, s.162). I en intervju behöver inte frågorna vara lika exakta och entydiga som de skulle behöva 

vara i en enkät och den som intervjuar får utrymme och tillfälle att ställa följdfrågor vilket gör en 

intervju mer fördjupad och flexibel (Bell, 2006, s.158). 

Intervjuerna jag genomförde tog mellan 18 och 25 minuter. Inför mina intervjuer ville jag inte vara 

alltför bunden till redan färdigformulerade frågor, utan jag ville kunna vara flexibel samt kunna 

anpassa min intervju utifrån observationen jag gjorde precis innan. Dock ansåg jag, för att vara 
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säker på att jag skulle få den informationen som behövdes till min studie, att det vore bra om jag 

hade några frågor att utgå ifrån samt färdiga frågor som jag verkligen ville och behövde ha svar på. 

Det var dessa frågor som styrde intervjuerna, dock ställde jag följdfrågor till lärarna efter att de givit 

mig ett svar för att på så vis fördjupa intervjun. Två exempel på intervjufrågor jag valde att använda 

är följande: ”hur gör du för att inkludera elever med koncentrationssvårigheter?” och ”finns det 

någon skillnad i hur du/resterande lärare hanterar diagnostiserade elever kontra icke 

diagnostiserade elever eller hanteras samtliga barn, oavsett diagnos eller ej, på liknande vis?”. I 

utvecklandet av mina intervjufrågor tog jag hänsyn till min studies syfte samt mina frågeställningar. 

Jag ville ha öppna intervjufrågor för att på så vis få så mycket information som möjligt ifrån lärarna 

för att enkelt kunna besvara mina frågeställningar. Dessutom ville jag ha öppna frågor för att ge 

lärarna chansen att ge mig utvecklade svar för att jag skulle få en detaljerad bild över de valda 

lärarnas tankar och åsikter kring det valda ämnet för denna studie. Jag försökte av den anledningen 

att undvika ledande frågor. Frågorna formulerades även på ett sådant vis att jag inte skulle få enbart 

ja- eller nej-svar. Se bilaga 1 för samtliga av mina intervjufrågor.

5.3 - Observation
Med observation menas att en observatör samlar data genom att själv iaktta samt dokumentera en 

händelse (Bell, 2006). Bell (2006) menar att innan en observationsstudie görs måste den som ska 

utföra observationen veta vad som ska observeras samt vad som ligger i dennes intresse att veta 

(Bell, 2006:187). Jag valde att genomföra strukturerade observationer som innebär att jag visste vad 

jag letade efter under tiden då jag observerade. Under mina observationer har jag utgått från mina 

frågeställningar samt mitt allmänna syfte med min studie och därmed enbart fokuserat på det som 

har med mina frågor samt mitt syfte att göra. Jag valde under mina observationer att lägga fokus på 

att undersöka följande:

* Hur lärarna hanterar de elever som har koncentrationssvårigheter. 

* Om lärarna gör någon skillnad mellan diagnostiserade kontra icke diagnostiserade elever.

* Huruvida lärarna följer styrdokumentens ambitioner gällande inkludering av elever med 

koncentrationssvårigheter i sin undervisning.

5.4 - Bearbetning av data
Respondenterna hade redan vid intervjustarten tagit del av samtyckesformuläret samt godkänt att 

intervjuerna spelas in i forskningssyfte. Intervjuerna spelades in med hjälp inspelningsfunktionen på 
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en mobiltelefon. När man intervjuar en respondent åt gången kan intervjuerna med fördel spelas in 

för att man på så vis ska ha möjligheten att kunna kontrollera respondenternas svar under intervjun 

samt kunna lyssna flera gånger. Om enbart anteckningar förs finns det en stor risk att man missar 

viktig information (Bell 2006). Efter att intervjuerna har genomförts transkriberas de. 

Transkribering innebär att det inspelade materialet i en intervju omvandlas från talspråk till 

skriftspråk, dv.s att respondenternas svar ordagrant skrivs ned för att man ska kunna återge med 

exakthet vad respondenterna har sagt (Kvale & Brinkman 2014). 

Transkribering är en fördelaktig men tidskrävande metod vid kvalitativa intervjuer. Bell (2006) 

menar att  det krävs minst fyra timmars skrivarbete för varje intervjutimme. Detta kan vara en 

nackdel vid mindre forskningsarbete där tiden är begränsad (Bell 2006).

Efter transkriberingen analyserade och sammanfattade jag de två lärarnas svar. Jag valde sedan att 

dela upp datan jag samlade in ifrån intervjuerna i två olika delar där jag använt mig av mina två 

frågeställningar som grund och teman vid presentation av resultat och analys. 

5.5 - Etiska överväganden
I detta arbete har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) tagits hänsyn till. Ett av 

huvudkraven som forskningsetiska principerna utgår ifrån är informationskravet, och i enlighet med 

detta krav har de som ingått i studien underrättats gällande studiens syfte. De berörda lärarna som 

intervjuades blev informerade via mejl. Det andra kravet är samtyckeskravet som denna studie 

uppfyller genom att lärarna fick underteckna ett samtyckesformulär innan intervjuerna påbörjades. 

Detta krav innebär att de som intervjuas har rätt att tacka nej till att bli intervjuad samt har rätt att 

avbryta en intervju under tiden.  För att man ska få genomföra en observation i en klass med elever 

behövs godkännande från elevernas föräldrar. Detta ordnade rektorn på skolan åt mig genom att ge 

ut information om min studie och mina planerade observationer och samtliga föräldrar godkände 

detta. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter inte får lämnas ut. 

Detta krav har jag tagit hänsyn till genom att inte nämna skolornas namn samt genom att 

anonymisera samtliga namn på de som ingått i min studie. Det sista kravet inom de forskningsetiska 

principerna är nyttjandekravet som går ut på att de uppgifter som fås in om personer som deltar i 

studien enbart får användas för forskningsändamål och inte i något annat sammanhang. 
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5.6 - Reliabilitet och validitet
Två centrala begrepp som ofta används inom forskning är reliabilitet samt validitet då man syftar på 

en studies tillförlitlighet och giltighet (Bell, 2000). Reliabilitet innebär huruvida en studies resultat 

är så pass säkert att en annan observatör vid ett annat tillfälle men med lika förutsättningar skulle få 

exakt samma utfall. Validitet beskrivs ofta som ett mer komplext begrepp och innefattar i vilken 

omfattning ett resultat överensstämmer med verkligheten samt om det går att omsätta det resultat en 

studie fått i något annat sammanhang i praktiken (Merriam, 1994). Jag anser att det var ett bra val 

att utföra både intervjuer samt observationer eftersom flera metoder ger högre validitet (Bjørndal, 

2005, s.21). Enligt Merriam (1994) kan man förstärka validiteten vid en observation genom att 

utföra observationer vid flera olika tillfällen eller under en längre period. Då jag enbart genomförde 

två observationer under två olika lektionstillfällen samt med två olika lärare kan mitt material inte 

ses som något definitivt och inte heller användas som en modell för hur det ser ut i samtliga skolor i 

Sverige, vilket heller inte var mitt syfte med denna studie. Mitt material ger snarare en bild av hur 

det såg ut i dessa specifika klasser under två skilda undervisningsmoment på en skola i Sverige. 

6. ANALYS OCH RESULTAT
I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet från mina observationer och intervjuer med de 

två lärarna jag besökte samt analysera detta resultat med utgångspunkt i mina frågeställningar:

1. Hur hanterar lärarna elever med koncentrationssvårigheter?

2. Finns det någon skillnad i hur lärarna hanterar diagnostiserade elever kontra icke 

diagnostiserade elever? 

Samtliga namn som används i denna studie är fingerade. Lärare 1 undervisar i idrott och jag har valt 

att kalla honom för Martin. Lärare 2 är klassrumslärare och jag har valt att kalla henne för Sofia. 

Med hjälp av den data jag samlade in under observationerna och intervjuerna kommer jag under 

detta avsnitt att först besvara frågeställning 1 och sedan frågeställning 2. Jag har sammanfattat 

observationerna och intervjuerna för att på så vis underlätta för läsaren. Jag kommer först att 

presentera Martins resultat samt analysera dessa resultat och därefter göra på samma vis med Sofia.  
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6.1 - Hur hanterar lärarna elever med koncentrationssvårigheter?

6.1.1 - Resultat Martin 

Denna klass är en blandad årskurs med tvåor och treor med ca 20 elever och består av några elever 

med en ADHD-diagnos, Klara som har ADD samt ett flertal elever som av läraren anses vara mer 

krävande men som inte ännu har diagnostiserats. Pelle, som är ett utav barnen med ADHD, har en 

assistent som även är med under denna lektion. Under detta undervisningsmoment skulle eleverna 

vistas utomhus och utöva friidrott. Lektionen var upplagd på så vis att alla elever kunde vara med 

och göra någonting, oavsett diagnos eller ej. Martin menar att han alltid försöker anpassa 

lektionerna så att alla kan vara med och göra åtminstone någon aktivitet, m.a.o utgår han från 

samtliga elevers förutsättningar i planeringen av sin undervisning. Detta gör han dels för att han vill 

att alla elever ska delta i en gemensam undervisning men även för att han enligt honom själv inte 

hade haft möjlighet att olika moment för olika elever eftersom att det inte finns tid för detta. Han 

beskriver även att han vill att alla elever är med och gör så mycket som möjligt och att han inte tar 

någon vidare hänsyn till om en elev har koncentrationssvårigheter eller inte när det gäller 

deltagande i undervisningen. 

Efter genomgången till lektionen satte sig Klara genast på en bänk vid sidan av och var inte alls 

intresserad av att vara med. Jag observerade att detta var något Martin hade lagt märke till men inte 

gjorde något åt på en gång. En halvtimme in i lektionen satte sig Martin bredvid Klara och 

förklarade för henne varför det är så bra med idrott och att det är nyttigt för kroppen att röra på sig. 

Han valde, med högsta sannolikhet medvetet, att inte sätta några höga krav och någon press på 

henne. Några minuter senare valde Klara att, på eget initiativ, testa att hoppa längdhopp och fick 

efter varje hopp en hel mängd komplimanger av Martin, något som resterande elever utan diagnoser 

inte fick i lika stor utsträckning.

Efter cirka halva lektionen noterade jag att Pelle hade smitit iväg till skogen intill tillsammans med 

några andra pojkar utan svårigheter där han lekte någon lek som inte tillhörde det aktuella 

momentet. Jag observerade att detta var något Martin såg men valde att ignorera. Martin förklarade 

för mig att det var pojkarnas egna val att gå ifrån undervisningen och istället vara i skogen. Han 

hade ingen avsikt att lämna de elever som faktiskt deltog i undervisningen för att istället lägga 

fokus på att försöka få de som lämnar lektionen att komma tillbaka för att delta. Han menade att det  

är minst lika viktigt att motivera och vägleda de elever som är duktiga och intresserade av 
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undervisningsinnehållet och att han inte vill att de elever som stör osv. ska få göra att dessa elever 

dras tillbaka. Martin var hela tiden mycket tydlig med att han anser att eleverna ska vilja delta samt 

att det är viktigt att de tar ansvar över sin egen utbildning. Efter att ha observerat hur Martin 

hanterat Klara och Pelle under detta undervisningstillfälle ställde jag Martin frågan om han anser att 

han vill att eleverna med koncentrationssvårigheter ständigt ska delta i den gemensamma 

undervisningen, m.a.o vara med och göra samma uppgifter som resterande klasskamrater. Läraren 

uttryckte: ”När det gäller koncentrationssvårigheter så är det ju oftast bara koncentrationen det 

handlar om, då tycker jag och vill jag att man ska vara med och försöka att till så stor del som 

möjligt göra det som dom andra gör, för den undervisningen är ju planerad att utveckla eleverna så 

mycket som möjligt.” Han fortsätter att berätta att den undervisningen han har planerat är ju den han 

bedömt är bäst för samtliga elever och vill därför att samtliga ska delta, åtminstone i början av 

lektionen.

Enligt Martin är inkludering ”[...] att alla trots olika förutsättningar har rätten att få möjligheten i 

skolan att bli så bra som de kan bli.” Martins strategier och tillvägagångssätt för att inkludera 

elever med koncentrationssvårigheter är att först och främst låta dessa elever veta att han förväntar 

sig att även de presterar och att han inte har lägre förväntningar för att de har någon form av 

svårighet. Han är även beredd på att ge dessa elever lite mer vägledning och styrning ifall det skulle 

krävas. Vidare i min intervju ställde jag frågan om det finns några gemensamma riktlinjer och 

strategier som samtliga lärarna följer för att nå en inkluderande skola och gällande hur de hanterar 

elever med koncentrationssvårigheter. Martin förklarar, att precis som alla andra skolor, har även 

denna skola en likabehandlingsplan där det uttrycks att alla, oavsett förutsättningar, ska behandlas 

lika. Den innefattar enligt Martin inkluderingen av elever; att alla elever får chansen att vara 

delaktiga. Martin tror dock inte att det finns några skriftliga instruktioner gällande inkludering som 

alla lärare på skolan ska följa, men att kutymen är att alla elever ska få chansen att vara med. 

6.1.2 - Analys Martin

Precis som jag beskrivit under avsnittet gällande tidigare forskning har elever med 

koncentrationssvårigheter problem vid snabba byten av aktiviteter (Kadesjö, 2008, s.56). Detta 

märktes tydligt på Klara som direkt vid bytet från genomgång till starten av friidrottsaktiviteterna 

svarade genom att sätta sig passivt på sidan av. Detta hade kunnat motverkas genom att Martin hade 

gjort övergången mellan dessa moment mer tydlig för att på så vis förbereda eleverna med 

koncentrationssvårigheter på att ett skifte mellan aktiviteter kommer att ske (Kadesjö, 2008, s.56). 
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Att Martin sedan valde att inte bemöta Klara på ett argt eller irriterat sätt när hon till en början 

vägrade att delta eller tjata på henne att vara med var troligtvis ett gynnsamt tillvägagångssätt för att 

hantera denna elev med koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2008, s. 60). När Klara sedan valde att 

på eget initiativ testa att utföra en aktivitet som erbjöds under lektionen överöste Martin henne med 

beröm och komplimanger och det syntes på en gång hur det enbart gav positiva effekter. Detta 

bidrog förmodligen till stor del att hon valde att sedan fortsätta delta under resten av lektionen. 

Martin lägger i sin undervisning stor vikt vid att eleverna själva ska vilja delta samt att de ska ta 

stort eget ansvar över sin egen utbildning och inlärning. Detta är även något som lyfts fram inom 

det pedagogiska tänkandet de senaste åren, dvs. att ”inlärningen skall ta sin utgångspunkt i barns 

egen önskan att lära och utvecklas” (Kadesjö 2008, s.62). Givetvis bör elever förstå varför det är 

bra att delta och vara aktiv under skolans lektioner, men det finns även svårigheterna med att låta 

eleverna göra sitt egna val huruvida de vill vara med i undervisningen eller inte. Vinterek (2006) 

lyfter fram att man i den föreställning som finns kring individualisering ofta tar för givet att 

samtliga elever har de resurser som krävs för att kunna göra egna kloka val. Men elever med 

koncentrationssvårigheter har ofta inte dessa resurser och kan därmed inte alltid reda ut ”vad är 

mina behov?” men förväntas ändå kunna veta sina behov (Vinterek, 2006). 

Precis som jag nämnde i avsnittet gällande tidigare forskning krävs det att läraren ger instruktioner 

samt sätter upp tydliga ramar för att på så vis begränsa antalet valsituationer för eleverna (Kadesjö, 

2008, s.60), vilket Martin inte hade gjort i den utsträckning som troligtvis behövdes med tanke på 

det faktum att flera elever avgränsade sig från undervisningsmomentet för att istället välja att göra 

något annat. Martin hade behövt ha mer struktur i detta undervisningstillfälle då det är det som 

”karaktäriserer den önskvärda pedagogiska uppläggningen för barn med 

koncentrationssvårigheter” (Kadesjö, 2008, s.211). Hade Martins lektion haft mer struktur och 

tydligare yttre ramar hade detta troligtvis lett till att eleverna hade stannat kvar för att delta i den 

planerade undervisningen. 

I intervjun berättade Martin att han inte trodde att det finns några skriftliga instruktioner gällande 

inkludering som alla lärare på skolan ska följa, men att kutymen är att alla elever ska få chansen att 

vara med. Precis som Martin nämner och som jag även nämnt tidigare i studien finns inga generella 

regler för hur inkludering ska uppnås i skolans styrdokument som skolorna ska följa. Inkludering 

som begrepp förespråkas enbart i Salamancadeklarationen (1994, 2011) som inte är en lagtext utan 
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enbart rekommendationer och som därför inte prioriteras av skolans chefer (Nilholm, 2007). 

6.1.3 - Resultat Sofia

Denna klass är en årskurs 3 som består av cirka 18 elever. Adam och Johan har både autism- och 

ADHD-diagnoser och Isak har koncentrationssvårigheter men har ännu inte diagnostiserats. Både 

Adam och Johan har varsin assistent.

Det första jag lade märke till när lektionen startade var utformningen av klassrummet samt 

placeringen av eleverna med svårigheter. Borden i klassrummet var formade som ett kantigt U där 

Adam och Johan satt i varsitt hörn lite utanför U:et och Isak satt precis bredvid läraren. Enligt Sofia 

är placeringarna i klassrummet det svåraste eftersom hon har flera elever med 

koncentrationssvårigheter där alla egentligen skulle behöva sitta framme hos henne. Läraren 

uttrycker: ”[...] man måste hela tiden tänka på vart dom ska sitta och vad som är bäst för varje 

elev, och egentligen tänker inte jag vad som är bäst för just eleven med koncentrationssvårighet 

utan jag tänker vad som är bäst för alla. Och det är just det vad inkludering är för mig, inkludering 

handlar inte om elever med svårigheter, det handlar inte om elever med diagnoser, det handlar om 

alla. Punkt slut, som helhet. Så det är det första, att jag försöker i organiseringen av klassrummet 

göra allting.” För att nå ett inkluderande klassrum försöker Sofia först och främst att anpassa allt så 

mycket som möjligt i själva klassrummet. Förutom organiseringen gällande placeringen av eleverna 

i klassrummet ser hon även till att alltid ha schemat uppskrivet på minst två ställen i klassrummet 

för att alla ständigt ska ha full koll på vad som sker och vad som ska ske under dagen. Dessutom 

försöker hon hela tiden kombinera det hon verbalt uttrycker tillsammans med text, bild och tecken i 

allt hon gör i klassrummet eftersom multimodalt lärande är något som enligt Sofia gynnar samtliga 

elever men främst dem med koncentrationssvårigheter.

Något Sofia gör för att se till att ingen elev tappar koncentrationen är att hela tiden se till att det hela 

tiden händer saker i klassrummet och att hålla de olika momenten relativt korta för att på så vis 

undvika väntesituationer. Sofia menar att detta förhindrar att någon elev tröttnar och istället börjar 

hålla på med något annat samt att eleverna inser att de redan från början måste arbeta och inte har 

tid att göra någonting annat eller ta en paus eftersom att de då inte hinner slutföra uppgiften. Sofia 

förklarar även för mig att hon alltid har samma förväntningar på alla elever och att alla ska delta i 

hennes undervisning. Detta är något hon gjort klart för eleverna redan från början och det är därav 

(oftast) inte några problem med att få samtliga elever att delta i undervisningen. Hon kämpar dock 
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ständigt med de elever som har koncentrationssvårigheter, framförallt med Adam, där hon varenda 

dag får parera hur mycket kamp som är värt att ta med honom. Hon måste ständigt göra 

avvägningar för att se vad som är exakt möjligt och försöka att aldrig gå över hans gräns eftersom 

han då vägrar att arbeta. 

I min intervju ställde jag frågan till Sofia huruvida hon försöker anpassa lektionen utefter elevernas 

förutsättningar eller om hon istället vill att eleverna ska anpassa sig efter vad hon har planerat, 

varpå hon svarar: ”I den bästa av världar, så kan vi ju börja, hur jag vill jobba, så vill jag lägga 

upp undervisningen genom att kolla kunskapskraven, centrala innehållet, det här ska vi jobba med, 

hur ska vi jobba med det för att alla ska vara med. Så i den bästa av världar så utgår jag alltid 

ifrån gruppen. När jag inte hunnit planerat blir det dock sämre anpassningar.” Hon fortsätter 

berätta att det är viktigt att man ”är beredd att hela tiden svänga.” Man måste vara beredd att 

kunna ändra sin undervisning om den inte går på det viset som man hade förväntat sig, men 

samtidigt får man inte heller ändra för mycket eftersom det kan bidra till att eleverna med 

koncentrationssvårigheter, enligt Sofia, ”ballar ur.” Sofia menar att det är det som är det svåraste i 

läraryrket, att hitta en balans och att kunna ändra en hel lektion utan att eleverna uppfattar att man 

ändrat något.

Enligt Sofia innebär inkludering: ”full delaktighet. Att få vara delaktig.” Hon anser personligen att 

hon ständigt har ett inkluderande tankesätt i sin undervisning eftersom att hon själv utan tvekan 

betraktar inkludering som det bästa sättet att arbeta på som lärare. Jag ställde frågan till Sofia om 

denna skola har några gemensamma riktlinjer för inkludering av elever som alla lärare ska följa och 

Sofia svarade följande: ”det är inte så att vi har stolpat ner några regler, men vi pratar ju om hur vi 

ska få vardagen att fungera för alla och även dom eleverna med svårigheter och vi har ju sittningar 

med jämna mellanrum där våran specialpedagog lyfter upp olika aspekter som vi diskuterar och 

funderar kring eftersom vi har ganska många elever med stora behov av särskilt stöd på den här 

skolan jämfört med skolor jag jobbat på förr, så är det ganska många här, och om vi inte jobbar 

med det hela tiden då kommer det braka.” Lärarna arbetar tillsammans för att skapa en behaglig 

och trivsam miljö för eleverna bland annat genom att de har en slags fortbildning i kollegiet cirka 

två gånger i månaden tillsammans med skolans specialpedagog. Specialpedagogen hjälper lärarna 

samt utvecklar dem gällande barnsyn och syn på lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv vilket 

gör att lärande ständigt håller sig uppdaterade gällande nya arbetssätt och metoder för hantering av 

elever med svårigheter samt diagnoser av olika slag. 

26



6.1.4 - Analys Sofia

Det var tydligt både i min observation och min intervju med Sofia hur hon väljer att inte utgå från 

elevernas diagnoser och låta det styra henne i hennes lärande. Hon vill att eleverna med 

koncentrationssvårigheter ska fungera i klassrummet samt delta i undervisningen precis lika mycket 

som hon vill att resterande elever ska trivas och känna sig delaktiga. Hon ser alla elevers behov och 

försöker alltid göra det som är bäst för alla elever. Precis som det står beskrivet i 

Salamancadeklarationen (1994, 2001) ska utbildningen utformas och genomföras på ett sådant vis 

att samtliga elevers behov tillvaratas. Sofia följer denna riktlinje genom att se alla elever samt 

behandla dem på ett liknande sätt.

Som tidigare nämnt försöker Sofia först och främst i sitt arbete mot inkludering anpassa så mycket 

som möjligt i själva klassrummet, bland annat genom att ägna mycket tankar kring hur eleverna bör 

placeras för att alla ska få arbetsro. Klassrumsplacering är enligt Duvner (1998) en viktig del i en 

välbetänkt arbetsmiljö för eleverna. Läraren bör ta hänsyn till de elever som har 

koncentrationssvårigheter och exempelvis fundera på var och hur eleverna placeras i klassrummet 

(Duvner, 1998, s.119-120).

Att den här skolan verkar har tillgång till samt råd med flera assistenter i en och samma klass har 

stor betydelse för att lektionerna ska gå att utföra på detta sätt, dvs. att samtliga elever är närvarande 

i samma klassrum samt kan arbeta tillsammans. Hade det inte funnits någon assistent i denna klass 

hade det varit svårare att genomföra vissa moment, särskilt grupparbeten där det krävs att en vuxen 

har koll på de elever med svårigheter då de enkelt tappar koncentrationen och då inte får någonting 

gjort på lektionen. Hade det inte funnits någon assistent hade säkerligen läraren placerat någon elev 

i ett grupprum eller liknande för att ge den eleven arbetsro samt för att den eleven inte ska störa 

någon av sina klasskamrater. 

Sofia beskrev i intervjun hur hennes största utmaning är att kunna ändra ett undervisningsmoment, 

om det inte går som planerat, utan att eleverna uppfattar att det sker en förändring eftersom att det 

är något som kan missgynna elever med koncentrationssvårigheter. Detta stämmer väl överens med 

jag tidigare nämnt gällande svåra situationer, dvs. att det är svårt för elever med 

koncentrationssvårigheter att ”ställa om sig från en situation till en annan” (Kadesjö, 2008, s.56). I 

växlingen mellan introduktionen med gissningsleken och problemlösningsuppgiften som var 

huvudmomentet var Sofia tydlig med att en övergång skulle ske. Hon gav en enkel och konkret 
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beskrivning över vad som skulle komma härnäst, vad hon förväntade sig av varje elev samt att hon 

kommer finnas till hands ifall att någon elev skulle behöva hennes hjälp. Detta är enligt Kadesjö 

(2008, s.58) tre viktiga delar som alla lärare behöver göra i alla övergångssituationer för att på så 

vis underlätta för elever med koncentrationssvårigheter. 

En annan svår situation som nämnts i denna studie är olika väntesituationer (Kadesjö, 2008, s.54). 

Sofia är väl medveten om att hennes elever med koncentrationssvårigheter har svårt att hantera 

tomrummen som skapas i stunder av väntan. Därför ser hon först och främst till att försöka undvika 

väntesituationer över huvudtaget, men om de skulle uppstå finns det alltid något för eleverna att 

sysselsätta sig med som kan fylla dessa tomrum. Detta är enligt Kadesjö (2008, s.55) en bra strategi 

för att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter att kunna klara av dessa typer av situationer. 

6.2 - Finns det någon skillnad i hur lärarna hanterar diagnostiserade 

elever kontra icke diagnostiserade elever?

6.2.1 - Resultat Martin

Den tydligaste skillnaden jag kunde se gällande hanteringen av diagnostiserade elever kontra icke 

diagnostiserade elever var att Martin använde sig av en strategi där han ständigt uppmuntrade och 

berömde de elever med koncentrationssvårigheter, inte enbart när de gjorde något som var bra, utan 

för att de deltog i undervisningen över huvudtaget. Övriga elever utan svårigheter fick inte i lika 

stor utsträckning sådana komplimanger och positiv stimulans, vilket å andra sidan inte var något 

som krävdes för att dessa elever skulle delta i undervisningen. Att ge eleverna med svårigheter extra 

mycket beröm var något jag märkte att han ständigt gjorde vilket dessa elever svarade mycket 

positivt på. Det syntes hur detta genast resulterade i förhöjd självkänsla vilket i sin tur gjorde att de 

fick mer vilja att delta i undervisningen, vilket var Martins mål med denna metod. 

I början av lektionen kämpade Martin med att motivera eleverna till att vara med i undervisningen, 

dock lade han mindre press på de elever med koncentrationssvårigheter vilket troligtvis var något 

han gjorde medvetet. När halva lektionen hade passerat märktes det att de elever med svårigheter 

hade problem med att koncentrera sig på de aktiviteter som ingick i den planerade undervisningen, 

till exempel Pelle, och valde då att göra något annat som inte tillhörde lektionen. Dessa elever drog 

i sin tur med sig andra elever utan koncentrationssvårigheter vilket slutade med att grupper 

blandade med diagnostiserade elever och icke diagnostiserade elever var utanför 
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undervisningsmomentet och gjorde andra aktiviteter. Detta var något som Martin lade märkte till på 

en gång men valde att inte göra något åt. Martin förklarade för mig att han har full förståelse för att 

eleverna eventuellt inte har orken att koncentrera sig en hel lektion, oavsett om eleverna i fråga har 

koncentrationssvårighet eller ej, och uttrycker: ”har jag fått eleven att åtminstone vara med i början 

och förhoppningsvis fått känslan av att lyckas även om det är på nu den absolut lägsta nivån, då ser 

jag det som att jag har lyckats och väljer eleven att göra någonting annat sen i slutet eller efter ett 

tag, då tar inte jag den fighten i alla fall.” Martin menar att han inte utgår ifrån om en elev har en 

diagnos eller ej utan att han istället styrs av vad som sker där och då under lektionens gång. Han 

förklarar att det likväl kan vara så att någon med ADHD kan ha en bra dag som startat med en stor 

frukost och som av den anledningen är helt stabil samt fungerar ”normalt” och att det sedan kan 

finnas en elev utan koncentrationssvårigheter som har en mindre bra dag som exempelvis startat 

med att dennes föräldrar bråkat. M.a.o vill han i sin undervisning inte ta för givet att elever med en 

diagnos är mer krävande att hantera än något annat barn och därav alltid behöver en säregen 

undervisning. För Martin är det inte några bokstäver på ett papper som räknas och diagnoser är 

ingenting som han låter sig styras av gällande hans bemötande och hantering av sina elever. Dock 

menar Martin att generellt sätt på denna skola behandlas diagnostiserade elever kontra icke 

diagnostiserade elever olika då det med en diagnos är något enklare att få viss assistans osv. Han 

förklarar dock vidare ur sitt eget perspektiv och hur han ser på detta och berättar följande: ”Nej för 

min egen del gör jag inte det utan det som räknas är vad man utifrån sina förutsättningar presterar 

och ett par bokstäver eller inte ändrar ju inte förutsättningarna för individen, utan individen är ju 

som den är.” Han anser att det är rimligt att alla får det stödet som just den individen behöver för att 

på så vis kunna nå sitt bästa mål, oavsett vad som står på pappret eller inte och därav väljer han att 

inte skilja på hanteringen mellan elever utan enbart se till att han ger varje individ det stödet han 

eller hon behöver för att bli så bra som han eller hon kan bli.  

6.2.2 - Analys Martin

I min observation kunde jag inte se att Martin gjorde någon avsevärd skillnad i sin hantering mellan 

diagnostiserade kontra icke diagnostiserade elever. Han hade samma förväntningar på samtliga 

elever och ville att alla skulle delta i hans undervisning på lika villkor. Dock hade han förståelse för 

att de elever med svårigheter kan tappa koncentrationen mitt i ett undervisningsmoment och lät dem 

därav göra någon annan aktivitet när detta skedde. Dock gjorde han inte heller här någon skillnad 

mellan eleverna utan lät även de elever utan svårigheter välja en annan aktivitet ifall att de 

tröttnade. Han har m.a.o en grundläggande förståelse för att elever inte alltid orkar hålla 
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koncentrationen en hel lektion, oavsett om de har några svårigheter med koncentrationen eller ej.

Kadesjö (2001) menar att läraren behöver ha ett sådant förhållningssätt och bemötande som stärker 

elevens självtillit och självkänsla. Ett sådant bemötande hade Martin och han kämpade ständigt 

under lektionen med att försöka öka självkänslan hos framförallt de eleverna med 

koncentrationssvårigheter genom motivation och beröm. Det är särskilt viktigt enligt Kadesjö 

(2001) att berömma elever med koncentrationssvårigheter och dessutom precis i den stunden när det 

händer, annars har det inte någon betydelse för dessa elever. När Klara valde att delta i 

undervisningen observerade Martin henne i princip konstant för att på så vis kunna berömma henne 

i den stunden när hon utförde något. I det avseendet hanterade Martin elever med diagnoser och de 

elever utan diagnoser olika, dock har elever med koncentrationssvårigheter ett större behov av 

motivation samt goda relationer med vuxna än resterande elever (Duvner 1998, s.114) och det var 

därför nödvändigt att i detta fall fokusera en aning mer på Klara. 

6.2.3 - Resultat Sofia

Sofia gör under detta undervisningsmoment inga uppenbara och tydliga skillnader mellan elever 

med koncentrationssvårigheter och dem utan. Samtliga elever får under denna lektion utföra precis 

samma uppgift med samma villkor och under samma omständigheter. Alla elever befinner sig i 

klassrummet under lektionens gång och samarbetar i grupper för att tillsammans lösa uppgiften. Jag 

ställde frågan till Sofia om hon i sitt lärande gör några skillnader i hur hon hanterar diagnostiserade 

elever kontra icke diagnostiserade elever varpå hon svarade: ”Jag hoppas att jag inte gör det. 

Jamen så kan man väl säga för det är ju inte alltid man vet vad man gör, men nej jag försöker nog 

utgå från deras individuella behov istället för deras diagnoser för diagnoserna är inte så 

intressanta för mig som lärare egentligen, utan det är exakt vad dom behöver för att funka i 

klassrummet.” Hon har ständigt en tanke om hur hon på bästa sätt ska inkludera och göra de elever 

med koncentrationssvårigheter delaktiga i sin undervisning samtidigt som hon inte glömmer bort de 

elever som inte har några svårigheter. Det är enligt Sofia viktigt att man, medan man försöker 

inkludera de elever med svårigheter samt försöker få dem att fungera i klassrummet, inte glömmer 

bort att motivera och uppmuntra de elever som inte har någon diagnos.

Sofia berättar att hon alltid har samma förväntningar på alla sina elever, oavsett om de har 

svårigheter med koncentrationen eller ej, och därmed har en vilja om att samtliga elever ska kunna 

utföra samma uppgifter på lektionerna. Hon försöker så gott det går undvika att ge separata 

uppgifter till elever utan diagnos och till elever med diagnos; hon vill att alla ska inkluderas samt 
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vara delaktiga i samma undervisningsmoment. Dock menar hon samtidigt att alla barn är olika och 

att det betyder att alla elever inte alltid kan göra exakt samma uppgifter, men med rätt upplägg och 

rätt val av uppgifter kan alla elever, enligt Sofia, arbeta tillsammans i klassrummet.

6.2.4 - Analys Sofia

Det märktes tydligt när jag observerade Sofia hur hon hade samma förväntningar på samtliga elever 

och att hon, åtminstone i detta undervisningsmoment, hade inställningen att alla elever kan, oavsett 

diagnos eller ej. Sofia har ett kritiskt perspektiv i sin lärarroll där hon anpassar undervisningen 

utifrån elevernas förutsättningar och behov snarare än att låta eleverna anpassa sig utefter hennes 

planering. Inom det kritiska perspektivet vill man åstadkomma en skola som möter samtliga barns 

behov utan segregation (Nilholm, 2003) vilket stämmer mycket väl in på sättet Sofia arbetar. Sofia 

utgår från vad varje individuell elev behöver för att lyckas utan att fokusera på diagnoser samt 

ständigt arbetar för att nå full inkludering i hennes klassrum. Hon vill i så stor utsträckning som 

möjligt undvika att exkludera någon elev. Sofia anser att alla elever kan vara delaktiga i samma 

undervisning och göra samma uppgifter så länge hon anpassar sin planering utefter samtliga elevers 

förutsättningar och behov, vilket det även står skrivet i Lgr 11 (Skolverket, 2011) att lärare ska göra 

(”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, s.8)).

7. DISKUSSION
Syftet med detta arbete var att undersöka hur ambitionerna i skolans styrdokument gällande 

inkludering för elever med koncentrationssvårigheter praktiseras på en skola i Sverige. De två 

lärarna jag observerade och intervjuade arbetade båda inkluderande, dock på olika sätt och i olika 

stor utsträckning. I skollagen (2010:800), i Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.8) och i 

Salamancadeklarationen (1994, 2001) står det att undervisningen ska ta hänsyn till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Både Martin och Sofia tar i planeringen av sin undervisning hänsyn till 

att elever är olika samt anpassar sina lektioner utifrån vad samtliga elever klarar av så att alla kan 

delta i den gemensamma undervisningen. Båda dessa lärare planerar sin undervisning på så vis att 

samtliga elever kan få undervisning samtidigt vilket är en rätt som alla elever har, något som lyfts 

som en viktig aspekt i Salamancadeklarationen (1994, 2001). M.a.o följer dessa två lärare många av 

styrdokumentens ambitioner gällande inkludering och delaktighet. 

Båda dessa lärare strävar, enligt dem själva, ständigt efter att på bästa möjliga sätt inkludera elever 
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med koncentrationssvårigheter i den gemensamma undervisningen. Ingen av lärarna arbetade 

exkluderande under de lektioner jag observerade utan hade anpassat undervisningen så att alla 

kunde delta. De låter sig inte styras av det faktum att vissa elever har diagnoser av olika slag, utan 

har lika förväntningar på alla elever. Dock hade Sofia mer vetskap om inkluderingsbegreppet samt 

varför det är ett sådant framgångsrikt arbetssätt för lärare än vad Martin hade. Sofia hade kunskap 

kring litteratur gällande inkludering, som jag dessutom använt i min studie, samt var insatt i 

relevant och aktuell forskning. Martin och Sofia arbetar båda mot full delaktighet samt att samtliga 

elever ska inkluderas i undervisningen, dock av lite skilda orsaker. Martin berättade att han vill att 

samtliga elever ska utföra samma aktivitet eftersom att han inte riktigt har tid och möjlighet att 

kunna handleda samtliga elever om det är så att de elever med koncentrationssvårigheter får göra en 

uppgift och de utan får göra en annan. Sofia däremot menade att det är viktigt med inkludering av 

den orsaken att alla elever har rätt att vara fullt delaktiga i den undervisning hon ger. Sofia arbetar 

dessutom mot inkludering av samtliga elever på ett mer utbrett och omfattande sätt än vad Martin 

gör. Hon anpassar, förutom sin undervisning, även många detaljer i själva klassrummet efter 

samtliga elevers behov och det märks tydligt hur Sofia har mer kunskap kring vad för anpassningar 

som krävs för att även elever med koncentrationssvårigheter ska inkluderas så mycket som möjligt. 

Ingen av dessa lärare gör några vidare skillnader mellan hur de hanterar diagnostiserade kontra icke 

diagnostiserade elever. Båda lärarna låter sina elever veta att de har samma förväntningar på alla 

och låter inte elevernas diagnoser styra dem för mycket i deras lärande. De ger samtliga elever det 

stöd och den motivation som krävs för att de ska lyckas och utvecklas, precis som det i skollagen 

(2010:800) står beskrivet att alla elever har rätt att få. 

Martin och Sofia har både ett arbetssätt som stämmer väl in på det kritiska perspektivet, som 

innebär att läraren tar hänsyn till barns olikheter genom att göra undervisningen tillgänglig för alla 

elever samt anpassar den utifrån elevernas olika förutsättningar och erfarenheter. De anpassar sin 

undervisning efter eleverna istället för att låta eleverna anpassa sig efter en lektion som planerats 

enbart på lärarnas villkor (Nilholm, 2005). Båda lärarna har dessutom det sociokulturella 

perspektivet som utgångspunkt i sin lärarroll som har utvecklats ur Lev Vygotskijs tankar och idéer 

och som innebär att man har en förståelse för att människor hela tiden lär sig och utvecklas i sociala 

sammanhang (Hägerfelth, 2011, s.36) och att lärandet alltid startar som en social aktivitet. På Sofias 

lektion fick eleverna samarbeta i grupp för att lösa ett problem, m.a.o samtala, diskutera och ta hjälp 

av varandra för att komma fram till en lösning. På Martins lektion fick eleverna även här vistas i ett 
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socialt sammanhang där de lärde sig av varandra genom interaktion, se hur de andra eleverna gjorde 

samt genom att hjälpa varandra. Dessa lektioner var utformade utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

där eleverna utvecklades genom att interagera och samarbeta samt hjälpa, observera och lära sig av 

varandra. 

Förslag till vidare studier: Det vore intressant att följa upp denna undersökning i en större skala,  

exempelvis genom att lägga till flera skolor och intervjua flera olika lärare på varje skola. Istället 

för att då enbart undersöka hur det ser ut på en skola hade man kunnat göra en jämförande studie 

mellan olika skolor för att se om jag skulle få ett liknande resultat. 

8. STUDIENS BIDRAG OCH BEGRÄNSNINGAR
I och med min studie har jag bidragit till forskningen genom att visa mer i detalj hur verksamma 

lärare väljer att praktisera mål och riktlinjer i skolans styrdokument gällande inkludering. Dessa mål 

och riktlinjer är dock inga lagar som stiftats utan enbart önskningar, och utav den anledningen 

kontrolleras det inte huruvida dessa efterlevs. Därav bidrar min studie till att visa hur lärare väljer 

att tolka inkuderingsbegreppet samt praktisera det utifrån vad styrdokumenten förespråkar gällande 

inkludering. 

En begränsning som finns med denna studie är antalet intervjuer. Att enbart ha två intervjuer ger 

eventuellt inte en tillräckligt bred bild över hur inkluderingen av elever med 

koncentrationssvårigheter praktiseras på just denna skola. Denna begränsnings orsak kan härledas 

till den knappa tiden som fanns till att utföra studien, där antalet timmar till mitt förfogande var den 

stora begränsningen. Hade mer tid funnits hade fler intervjuer kunnat genomföras för att på så vis få 

ett bättre och mer omfattande resultat. 
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BILAGA 1 - Intervjuguide 

* Vad innebär inkludering för dig?

* Hur gör du för att inkludera elever med koncentrationssvårigheter?

* På vilket sätt är inkludering ett mål som ni som lärare strävar efter på denna skola? 

* Finns det några generella riktlinjer för inkludering av elever på denna skola som samtliga lärare 

ska följa? 

* Finns det någon skillnad i hur du/resterande lärare hanterar diagnostiserade elever kontra icke 

diagnostiserade elever eller hanteras samtliga barn, oavsett diagnos eller ej, på liknande vis?

* Försöker du anpassa lektionen utefter elevernas förutsättningar eller vill du att eleverna ska 

anpassa sig efter vad du har planerat?
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BILAGA 2 - Mitt mail till rektorn på skolan jag besökte.

”Hej!

Jag heter Anna Hammarstedt och studerar till grundskolelärare (F-3) vid 

Uppsala Universitet. Jag är uppväxt i Enköping och har själv gått på skola X 

från åk 1-5. Jag ska under denna termin skriva mitt självständiga arbete som ska 

handla om hur inkluderingen ser ut för elever med diagnoser av olika slag. Jag 

hade tänkt höra med dig om det finns möjlighet för mig att besöka er för att 

göra både observationer i olika klassrum och intervjuer med klasslärare. Jag 

hade tänkt göra observationer i två olika klasser i olika åldrar, förslagsvis en 

etta och en trea, och därefter intervjua dessa klassers lärare. Eftersom arbetet 

ska handla om just inkludering så skulle det vara bra om jag i sådana fall fick 

observera i klasser där ett antal elever har någon slags diagnos. 

Jag skulle vara oerhört tacksam om jag fick komma och besöka er!

Med vänliga hälsningar,

Anna Hammarstedt”
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BILAGA 3 - Samtyckesformulär

Uppsala universitet 

Student 
Anna Hammarstedt

Till berörda deltagare:

Medgivande för deltagande i en studie om en undersökning om elever med 

koncentrationssvårigheter inkluderas i undervisningen. 

Projekt

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur skolans styrdokument samt Skollagens 

ambitioner och intentioner gällande inkludering för elever med koncentrationssvårigheter ser ut i 

praktiken.

Metod

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer samt observationer som kommer att genomföras 

och därefter analyseras. Viktigt att understryka är att  fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 

enskilda individerna utan den sammantagna analysen av intervjuerna och observationerna. 

Resultatredovisning, etik och sekretess

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier 

samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges 

och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som 

möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i 

enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 

Medgivande:
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 

undersökningen. 
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Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun 

avbryta sin medverkan.

□  Jag vill medverka i studien. 

□  Jag vill inte medverka i studien. 

Datum  __________________________________________

Underskrift  ___________________________________________________
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BILAGA 4 - Sekretessavtal 
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