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Abstract 
 

’A school for all?’ is a scientific essay regarding the inclusion of students with neuropsychiatric 

disabilities inside the classroom. This essay is about the reality behind ’a school for all’ and 

became a starting point of this paper due to the everyday dilemmas I face as a leisure-time 

teacher that coexist in a classroom. In the classroom, there are students with neuropsychiatric 

disabilities and we attempt to provide the inclusion of these students during a lesson. Due to the 

daily events and happenings in the classroom, I began questioning the idea of a school for all 

and contemplate the significance of inclusion for myself, as well as other colleagues. This essay 

will contribute to a better understanding of ‘a school for all’ concept, which has normally had 

varying implications for different individuals. I’ve chosen an essay-style method, with which I 

explored my experiences through self-reflection. I used Hans-George Gadamer’s hermeneutist 

perspective regarding comprehension, in order to observe my own dilemma from various 

angles. It is also discussed how the teachers’ interpretation of inclusion influences the students 

in a classroom. Special pedagogy is recommended to simplify the inclusion of students with 

disabilities, however, the different viewpoints regarding special pedagogy and the lack of 

competent pedagogics in schools prevents us from reaching the goal of ‘a school for all’. I will 

finally conclude by pointing out the vague description of the ‘inclusive work ethic’ mission 

within school regulations specified by the state. We instructors interpret inclusion differently 

based on personal presumptions, and the inclusion that is being currently practiced in schools, 

is merely a physical inclusion that leads to discrimination, frustration, and poor results. In 

addition, I recognize the lack of provisions and resources required to ensure that all children, 

regardless of their needs, would be successfully educated within the same classroom.   
 

Keywords: A school for all, inclusion, exclusion, special pedagogy, neuropsychiatric 

disabilities 
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Sammanfattning 
 

”En skola för alla?” är en vetenskaplig essä om inkludering av elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i klassrummet. Denna uppsats handlar om verkligheten bakom ”en skola 

för alla” och tar sin utgångspunkt i dilemman hos mig som är fritidspedagog och samverkar i 

ett klassrum med en lärare. I klassrummet finns elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och vi försöker att inkludera alla elever i undervisningen. Det som 

hände dagligen i klassrummet fick mig att ifrågasätta tanken om en skola för alla och fundera 

på inkluderingens betydelse för mig och andar pedagoger. Denna uppsats syftar till att bidra till 

bättre förståelse kring begreppet ”en skola för alla” som kan ha olika innebörd för olika 

individer. Jag har valt att använda essäskrivande som metod där jag genom reflektion utforskar 

mina erfarenheter. Jag utgår från Hans- George Gudmar hermeneutiskt perspektiv om 

förståelsehorisont för att se på mitt dilemma ur olika vinklar. Jag kommer gå också in på hur 

pedagogernas tolkning av inkludering påverkar eleverna i klassrummet. Jag rekommenderar 

specialpedagogik för att underlätta inkluderingen av elever med svårigheter, men att olika syn 

på specialpedagogik och brist på kompetenta pedagoger i skolan gör att vi inte når målet” en 

skola för alla”.  Slutligen kommer jag fram till att uppdraget som beskrivs som inkluderande 

arbetssätt är väldigt otydligt i styrdokumenten. Vi pedagoger tolkar inkluderingen på olika sätt 

utifrån våra förutsättningar. Inkluderingen som vi gör i skolan är en fysisk inkludering som 

leder till kräkningar, frustration och dåligt resultat. Vidare finner jag att vi verken har 

förutsättningar och resurs för att alla barn oavsett behov ska kunna undervisas i en och samma 

klassrum. 

 

Nyckelord: En skola för alla, inkludering, exkludering, specialpedagogik, neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar 
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Här kommer ambulansen… 
   -Släpp mig, säger Dylan och sparkar på sin klasslärare David, för att komma loss. Dylan står 

på bordet mitt i klassrummet och trycker på alla knappar på projektorn som är kopplad till taket. 

David håller Dylans högra hand och försöker ta ner honom från bordet.  

   -Kom ner Dylan, du förstör projektorn, vi ska ju titta på en film nu, säger David med irriterad 

röst. 

Klockan är nio på måndagsmorgonen och jag har just kommit in till klassen som jag samverkar 

i. Det är en stor grupp i årskurs 1 med 26 elever. Många av barnen behöver stöd både 

kunskapsmässigt och socialt. Eleverna är uppdelade i två grupper, 1A och 1B. Nu när det ska 

bli filmvisning ska 1B sitta på mattan och 1A ska sitta på stolar.  Jag står där vid dörren, handen 

är fortfarande på handtaget. Det känns som att en del av mig inte vill gå in. Jag står bara där 

och försvinner i mina tankar. Gud, tänker jag, hur ska dagen gå? Det är samma sak varje dag 

när vi börjar dagen med Dylan… 

Jag hinner inte tänka färdigt, plikten kallar även om jag inte har någon lust att gå fram och 

hjälpa David. Jag vet hur det kommer att sluta. Det är högljutt och rörigt i klassrummet. Barnen 

som sitter på mattan och väntar på att titta på film börjar bli oroliga. Jag går mot David för att 

hjälpa honom att lyfta ner Dylan. Dylan fortsätter att sparka på David och försöker nå andra 

knappar på projektorn. David tappar tålamodet. Han lägger båda armarna om Dylan och tar ner 

honom från bordet. ”Släpp mig, rör inte mig”, skriker Dylan och kastar sig på golvet. David 

märker att jag kommer in och vänder sig mot mig, våra blickar möts. I hans blick kan jag se 

frustration och hopplöshet. 

Jag har jobbat med David i fyra år och vi har samarbetat bra.  Vi har god kommunikation, 

samma förhållningssätt och vi gillar ordning och reda i klassrummet. Vi kan bara titta på 

varandra och läsa av vad den andra vill eller menar. Men i år har vi tappat kontrollen helt enkelt, 

vi hinner inte göra det vi planerar för eleverna på grund av att flera barn behöver extra mycket 

stöd och vi har ingen särskild resurs för dem. Innan jag kommer fram till David, märker jag att 

Ali ligger under projektorns duk och drar ner den. Jag vänder och går mot Ali istället. ”Stopp 

Ali, vad håller du på med ”, skriker jag nästan. Så fort Ali får syn på mig släpper han duken och 

börja krypa in under bordet. Andra barn som sitter på mattan blir tysta när jag höjer rösten. Jag 

känner mig dum inför barnen. Jag måste hantera Ali på ett annat sätt, tänker jag. Varför höjde 

jag rösten? Jag kunde bara gått fram och försökt avleda honom, för jag vet att Ali inte är 

mottaglig, när han beter sig så här och jag skrämde bara de andra barnen.  Jag ändrar min ton 
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och försöker vara lugn, nu ska jag visa barnen att jag inte är arg. Jag försöker dra ut Ali medan 

jag pratar med honom.  

   -Det är lektionstid Ali, jag vill att du kommer ut och sitter på din plats, vi ska titta på en film, 

Säger jag. Han vägrar lyssna och börjar sparka på mig för att jag inte ska kunna ta tag i hans 

ben. Melissa som sitter närmast honom får en spark i ryggen av Ali.  

   -AJJJJJJJJJ! skriker Melissa av smärta och börjar gråta högt. 

Jag sitter kvar en stund och blundar, andas djupt och tänker på mitt nästa steg, men jag kan inte 

samla tankarna. Jag ser David som hopplöst försöker få ut Dylan ur klassrummet. Han 

protesterar med hög röst och gör motstånd. Jag hör Melissa som gråter och behöver tröst och 

jag hör andra barn som förvirrade pratar med varandra. Jag undrar, vad gör vi?  Varför kräver 

vi att Dylan och Ali ska sitta och titta på film, när vi vet att de inte klarar av det?  

   -Vad händer? frågar David som står bakom mig och håller Dylan halvliggande på golvet.  

   -Ali sparkade på mig, svarar Melissa medan hon gråter.  

Jag släpper Ali och kramar Melissa för att trösta henne. Jag masserar Melissas rygg och försöker 

lugna ner henne. Jag vänder mig om och tittar på David för att veta vad vi ska göra. Han är 

halvböjd och håller Dylan i båda händerna som ålar sig för att komma loss. David är röd i 

ansiktet och håller på att tappa sina glasögon, men han släpper inte honom. Vi vet båda att om 

han släpper Dylan så kommer han att springa runt i klassen och välta stolar och knuffa bort 

andra barn som står i vägen. Förra gången i en liknande situation kastade han iväg en sax som 

träffade huvudet på en annan elev. Då gjorde vi en anmälan till rektor och skrev en 

incidentrapport om händelsen. Efter några möten med föräldrarna och specialpedagogen gick 

föräldrarna på med att utreda Dylan. David och jag fick tips och idéer av specialpedagogen för 

att lära oss att vara ett steg före innan Dylan hamnar i affekt. Sedan hände ingenting mer. 

   -Jag tar ur Dylan, säger David medan han nästan bär Dylan ut. Dylan vägrar och skriker att 

han ska vara med.  

   -Du kan sätta på filmen, jag kommer så fort Dylan lugnat ner sig, ropar David som är både 

svettig och stressad. Han försvinner ut rummet. 

Att uppleva sig som otillräcklig och opedagogisk är inte roligt. Jag känner mig splittrad och 

bekymrad. Jag ser mig omkring, de andra barnen blir otåliga och börjar gå runt och prata högt. 

Jag nickar till David och blir ensam i klassrummet. Innan jag hinner tänka, hör jag att någon 
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bankar på bordet. När jag vänder mig om för att säga stopp ser jag Sofia som håller för öronen 

och bankar sitt huvud på bordet och skriker. 

– Sluta, sluta, sluta.  

Bredvid Sofia får jag syn på Adna som håller sin ena hand uppe med stöd av andra handen. Det 

skär i hjärtat för jag vet inte hur länge hon har hållit handen uppe för att få säga någonting. Jag 

har inte ens märkt det. Sådana missar händer gång på gång och det drabbar inte bara Adna, 

”Varför”, undrar jag.  

Det är bestämt att vi ska ha ett inkluderande arbetssätt. De vuxna tycker att alla barn ska ha 

undervisning tillsammans även om några av barnen kräver en betydande del av lärarnas tid och 

krafter. Det går ut över de andra barnen.  Hur kan de kompenseras? Många barn behöver lugn 

och ro för att klara av skolan.  Det jag nu ser i klassrummet gör mig mycket bekymrad.   

”Kom igen, nu måste du tänka och agera snabbt innan situationen blir värre” tänker jag för mig 

själv. Jag går snabbt fram till Adna först och frågar vad hon vill, Adna vill gå på toa och hon 

får göra det. Nu känns det bättre att jag struntade i Ali och en kort stund lyssnade på Adna.  

En tanke slår mig, vi ska titta på en film om olika yrken. Jag började låta som en ambulansbil 

mitt i alltihop. Wiii-vooo-wiii-voooo. Här kommer ambulansen…Plötsligt blir alla barn tysta 

och jag får full uppmärksamhet, Jag går till Sofia och fortsätter låta, lyfter upp henne. Hon och 

jag går runt i klassrummet. 

– Var ligger sjukhuset? frågar jag barnen.  

– Här, här! säger några av barnen som sitter på mattan.  Sofie är helt tyst och tittar förvånad på 

mig och barnen. Hon förstår ingenting av det som händer. Nästan alla barn kommer och sitter 

på mattan runt Sofia när jag lägger ner henne. Jag håller pekfingret uppåtriktad framför min 

mun.  

– Hysch, vi låtsas att Sofia är sjuk och vi är på ett sjukhus. Vi bör vara tysta tills doktorn 

kommer, säger jag spontant.  Sofia ligger still och tittar på mig. Det verkar som hon har förstått 

att vi leker och jag ser att hon är nöjd med sin roll. I ögonvrån ser jag Ali som kryper ut och går 

runt i klassrummet på alla fyra, Jag har koll på honom men vill inte förstöra stämningen just nu 

när jag har elevernas uppmärksamhet. 

– Vad är det med Sofia? frågar Adna som kommer in från toa. 
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– Vi leker, Adna. Sofia är patient och jag är läkare, Sofia har ont i örat antar jag, säger jag och 

tittar på Sofia, Sofia nickar och ler.  

– Hej Sofia Jag heter Fahi och är din husläkare, har du lust att berätta vad har hänt dig? frågar 

jag medan jag tittar på Ali som klättrar upp och sitter på en fönsterbräda.  

– Det är så jobbigt när alla pratar högt. Jag vill ha tyst. 

– Hur känns det nu? 

– Nu är det mycket bättre. 

Äntligen känns det som att jag har lyckats lugna barnen.  Jag startar filmen, men har svårt att 

koncentrera mig eftersom jag märker att Ali har en linjal i handen. Han bankar på fönstret gång 

på gång och låter som en ambulansbil. Jag tror att han härmar mig. 

– Nu ska vi titta på en kort film som handlar om olika yrken. Vi kommer att prata om filmen 

efteråt och ni kommer att få rita det yrke som ni tycker om. Så säger jag snabbt och trycker på 

spela-knappen på datorn, för att hinna stoppa Ali innan filmen börjar, men min röst försvinner 

i Alis oväsen. 

Ali kommer ner från fönsterbrädan och börjar springa runt i klassen. Han förstår att jag ska 

stoppa honom. Jag känner mig både arg och besviken. Var är David någonstans, han borde vara 

här för länge sedan. Jag kan inte jaga Ali nu när de andra barnen ska se på film. Jag känner mig 

torr i munnen och är stressad. Vad ska jag göra med Ali? Jag vet att han inte hänger med på det 

vi håller på med och han vet inte vad han ska göra heller. Vissa dagar tar jag ut Ali och Dylan 

i samtalsrummet, dels för att de inte klarar av att vara med i den stora barngruppen, dels för att 

de andra eleverna ska få lite arbetsro. Men idag har jag ingen möjlighet att ta ut honom.  

Jag ser mig omkring. Barnen är fokuserade på filmen och lägger inte märke till Ali som kryper 

runt.  Jag bedömer situationen som lugn för tillfället och går och öppnar dörren. Jag ser David 

och Dylan komma.  David som är utmattad och Dylan gråter. De går hand i hand. 

   -Var har ni varit? frågar jag.  

   -Vi var på gården, men Dylan sprang ut från skolgården, när jag släppte honom. Det var inte 

lätt att ta honom tillbaka till skolan förstår du. Nu har vi ringt till föräldrarna, pappan är på väg 

att hämta …  

David hinner inte prata färdigt. Vi hör ett barn skrika,  
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– Sluta Ali, sluta. 

 Jag och David skyndar oss in. Alla barn är runt projektorns duk och kollar på Ali som står 

bredvid duken med en sax i handen. Jag tränger mig fram. Mitt hjärta bultar och jag blir 

gråtfärdig. 

   -Jag skulle inte ha lämnat klassrummet, tänker jag. 

– Ali har klippt duken, säger Melissa.  

Ali tittar bort och är inte närvarande.    
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Syfte 
Vi ser samverkan mellan olika skolformer som ett viktigt steg på vägen mot en inkluderande skola, 

där alla elever, så långt det är möjligt, undervisas tillsammans. (SOU: 2004:98 s.91). 

Statens offentliga utredningar (SOU) beskriver en inkluderande skola och menar att alla elever 

bör undervisas tillsammans så långt det är möjligt. Här börjar mitt dilemma. hur ska jag 

prioritera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i klassrummet. Om jag 

försöker inkludera alla elever kommer jag att exkludera vissa oavsett min prioritering. Än idag 

är det här något som skaver hos mig och jag vill skriva om det för att dela med mig av min 

erfarenhet, som jag tycker är viktigt inom mitt yrkesområde. Jag vill i denna essä visa historien 

bakom tanken om ”en skola för alla” och belysa hur det fungerar i verkligheten i klassrummet 

och i fritidshemmet när pedagoger arbetar med elever med NPF, i en stor barngrupp. 

Mitt syfte med den här essän är att belysa konsekvenserna av ”en skola för alla ” genom att titta 

närmare på inkludering och exkludering av elever med NPF. Jag utgår från mitt dilemma för 

att uppnå djupare förståelse för mina handlingar när jag försökte tillämpa ett inkluderande 

arbetssätt. Jag vill lära mig mer om hur jag ska bemöta elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning på ett bättre sätt. Jag vill vidga perspektivet och visa var vi nu befinner 

oss på vägen till ”en skola för alla”. Det är viktigt både för mig själv och för andra blivande 

pedagoger. 

Under mitt yrkesliv i skolans värld har jag varit med om många situationer som gör att jag 

ifrågasätter uppdraget bakom ”en skola för alla”. Jag har jobbat med elever som har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och undervisas i samma klass med elever som inte 

har denna problematik. Tanken är fin,	vi ska skapa förutsättningar för alla elever med olika 

behov. Vi ska ge alla möjlighet att inkluderas i en skola. Som jag ser det är verkligheten en helt 

annan.  

	

Frågeställningar 
 

1. Vad kan ”en skola för alla” betyda för oss pedagoger? 

2. Vad är konsekvensen av fysisk inkludering av elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar i ett vanligt klassrum? 

3. Vilka fördelar och nackdelar finns med ”en skola för alla? 
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Metod  
För att uppnå mitt syfte och få svar på mina frågeställningar väljer jag vetenskapligt 

essäskrivande som metod. I denna vetenskapliga essä reflekterar jag över mina erfarenheter av 

begreppet inkludering och dess betydelse i skolan. Jag vill besvara mina egna 

frågeföreställningar med hjälp av mina erfarenheter, olika teorier och tidigare forskning.  Jag 

frågar mig vad ”en skola för alla” innebär för mig och vill med det belysa hur min tolkning 

påverkar mig som pedagog. Alsterdal (2009) beskriver en essä som ett skrivsätt som har en 

sökande ton där man utvecklar sina tankar kring ett ämne. Författare till essäer möter sina egna 

val i sina erfarenheter på ett undersökande sätt. I min vetenskapliga essä kommer jag att belysa 

och analysera mitt dilemma genom att reflektera över mina erfarenheter och mitt handlande. 

Jag kommer att gå in på inkluderingens betydelse och ska försöka förstå hur pedagogernas 

tolkning av dessa begrepp påverkar eleverna i klassrummet. Jag utgår från min egenupplevda 

händelse och knyter den till vetenskapliga teorier. 

Varje dilemma och varje situation är i någon mening unik, men kan oftast också ses som ett 

exempel på vad som kan inträffa och hur problem av liknande slag brukar hanteras, på vad som 

brukar ses som lämpligt, olämpligt och så vidare. Därför kan undersökning av exempel vara ett 

sätt att förstå mer om praxis och tradition.	(Alsterdal 2009, s. 183). 

Jag tänkte på Alsterdals beskrivning ovan och tar mitt dilemma ett exempel för att skapa större 

förståelse i min praxis. Alsterdal gör en koppling mellan berättelse och reflektion som hon 

uttrycker genom följande: ”att gestalta en berättelse och arbeta med en kombination av olika 

perspektiv […] gör att vi hittar oväntade infallsvinklar” (Alsterdal 2014, s.49). Maria 

Hammarén (2010) vänder sig i Skriva – en metod för reflektion till filosofen Aristoteles för att 

belysa uppmärksamhet mot handling. ”Att skriva ned sin berättelse är att koncentrera sin 

uppmärksamhet på ett möte med sig själv”. (Hammarén 2010, s. 24).	Under skrivprocessens 

gång reflekterade jag över min text tillsammans med studiekamraterna. Det ledde till djupare 

förståelse genom det kunde se mig både som subjekt och objekt i min reflektion över mitt 

handlande.    

För att vidga mitt synsätt kommer jag att använda boken Vetenskap, kunskap och 

praxisintroduktion i vetenskapsfilosofi av Magdalena Thomassens (2007) som presenterar 

filosofen Hans-Georg Gadamers tankar om förförståelse och förståelsehorisont. Gadamer 

(1900–2002)	påstår att vår förståelse påverkas av vår omgivning och bakgrund. Han kallar detta 

förförståelse. Han menar att det är svårt att förstå fenomen utanför vår egen kulturgräns. 
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Gränsen för vad vi kan förstå kallar han förståelsehorisont eller meningshorisont ( Thomassens 

2007). 

I mitt vetenskapliga essäskrivande kommer jag att använda hermeneutiken som ett verktyg för 

att pendla mellan min berättelse och vetenskapliga perspektiv för att få en bättre förståelse och 

få ny kunskap. Som Hammarén påpekar behöver vi berikas av teorier för att kunna uppfatta 

komplexitet i situationer. (Hammarén 2005, s. 35). Författaren definierar hermeneutik ”tolka” 

eller ”uttolka” från grekiskans hermeneuein. Enligt Hammaren är hermeneutiken en gammal 

disciplin med lång historia, en uttolkningspraxis och en lära om texttolkning (ibid, s. 178).   

Jag vänder mig till filosofen Gadamer och hans teori om den ”hermeneutiska spiralen” vilken 

handlar om en växelverkan mellan del och helhet. Hermeneutiska spiralen syftar till tolkning 

av ett möte som sker mellan en människans förförståelse och ny erfarenhet som kan skapa ny 

förståelse av en händelse. Jag menar jag tar andras perspektiv för att fördjupa och utveckla min 

förståelse av olika delar i min berättelse, det ger mig en ny syn på helheten och därmed skapas 

ny förståelse. Den här växelverkan mellan del och helhet förklarar Thomassen med följande: 

”Denna nya förståelse av helheten kommer i sin tur att återverka på den förförståelsen i en 

ständig rörelse fram och tillbaka från helhet till del och från del till helhet” (Thomassen 2007, 

s. 101). 

Genom essäskrivande kommer jag att ta distans till mig själv och betrakta händelsen med andra 

ögon för att kunna förstå och förklara mitt handlande. Alsterdal poängterar att genom att 

reflektera över och blicka tillbaka på situationer på ett eftertänksamt sätt, kan man arbeta med 

sina erfarenheter i syfte att lära (Alsterdal 2014, s. 50). Jag tittar även närmare på formuleringar 

på läroplaner och beslut i lagstiftningar gällande skolan. Jag diskuterar tidigare forskning som 

belyser bakgrunden till ”en skola för alla”. Jag har en önskan om  att min undersökning ska leda 

till ny kunskap och bättre förståelse både för mig själv och för andra pedagoger som jobbar i 

skolans värld. 

 

Etiska överväganden 

Veteskapsrådet som är utgivare av forskningsetiska principer påpekar att ”alla uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 

människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan 

uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående 

att komma åt uppgifterna”. (2002, s. 12 regel 6). Enligt (Patel & Davidsson 2011, s. 63) kräver 
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konfidentialitetskravet att uppgifter om alla personer och platser i en undersökning skall vara 

hemliga och dem. Jag har ändrat potentiellt avslöjande detaljer avseende alla personer och 

platser i min gestaltning för att uppfylla detta krav. Personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av  

 

Reflektion 
	

För att vi ska lära oss av erfarenheten krävs att vi tänker igenom det vi erfar, att vi försöker att 

förstå vad som händer, vad vi gör och vad vi eventuellt borde ha gjort annorlunda. Reflektion blir 

på så sätt en viktig del av praktikens utvecklande av sin kompetens (Thomassen 2017, s. 37). 

Under hela mitt yrkesliv i skolans värld har jag funderat på varför alla elever med olika behov 

och svårigheter ska undervisas i ett och samma klassrum, till och med elever som har	

diagnosticerats för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under min utbildning och när jag 

nu också sökte i Sveriges lagar om skolan fick jag klart för mig att Sveriges har man bestämt 

att alla barn ska inkluderas i undervisningen. I 1980 års läroplan för grundskolan står det:	

Skolans insatser skall planeras och krav ställas utifrån varje barns aktuella förutsättningar. Skolan 

har skyldighet att ta väl hand om alla elever och att stödja och uppmuntra envar att utveckla sin 

förmåga och sina intressen (Lgr 80, s. 16). 

Det var ofattbart för mig som inte har någon erfarenhet av detta från mitt hemland eftersom 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning placeras i specialskolor. Man påstår att alla 

elever hamnar i en utsatt situation om alla ska undervisas tillsammans i en och samma klassrum. 

Föräldrarna till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vill inte heller att deras barn 

går i skolan med andra elever på grund av mobbning. Skolpolitikerna anser att man har större 

möjlighet att anpassa lokalen och personalen till en viss grupp av elever som har samma 

svårigheter för att underlättar lärandet. Nackdelen med mitt hemlandmodellen är att elever inte 

har kontakt med vissa grupper av barn som har	neuropsykiatriska funktionsnedsättning, vilket 

leder till okunskap hur man bemöter just dessa elever. Fördelen är att det är mer arbetsro i 

klassrummet och läraren använder sin tid att utföra planeringen anser jag.  

Jag samverkade i olika klassrum som stöd för elever som behövde det och för det mesta brukade 

jag gå ut på gården eller sitta i ett annat rum med eleven. Jag menar att jag ofta exkluderade Ali 

och Dylan och gick ut för att David skulle kunna genomföra undervisningen med resten av 
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eleverna. Jag kommer att gå in på inkludering /exkludering i det här sammanhanget längre fram 

i texten. 

Allt för många gånger har jag hört att lärare ”går på knäna” på grund av att det finns för många 

elever med olika svårigheter och för att barngrupperna är för stora. Min berättelse beskriver en 

av många situationer som jag själv har varit med om. Jag har reflekterat över mina frågor gång 

på gång under alla dessa år. Som fritidspedagog som samverkar i undervisningen har jag 

upplevt stor frustration över hur klassituationen påverkar undervisningen negativt, när man inte 

lyckas inkludera alla barn i undervisningen. I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket 2017)  

Barn som behöver tillfälligt eller varaktigt stöd och stimulans ska få detta stöd. Stödet utformas 

utifrån barnets egna behov och förutsättningar för att barnet ska få möjlighet att utvecklas så långt 

som möjligt (Skolverket 2017). 

Jag tänker på uppdraget som vi pedagoger har och reflekterar över Ali och Dylan i min 

berättelse och det känns att det inte går ihop. Jag menar att vi inte hade några reella möjligheter 

att stimulera Ali och Dylan. Jag har upplevt att elever med exekutiva funktionsnedsättningar, 

som har svårt att hänga med det som händer i klassrummet, tappar koncentrationen och blir 

oroliga och rastlösa. Enligt Sven Olof Dahlgren (2004) är ”exekutiva funktioner” ett 

samlingsnamn på flera olika funktioner som styrs från den främre delen av hjärnan 

(frontalloben). De fungerar som samordnare av olika typer av information och ligger bakom 

allt målinriktat beteende. De viktigaste exekutiva funktionerna är: Förmåga att planera, hejda 

sina (oönskade) handlingar samt anpassningsförmåga.  

 Just de eleverna har svårt att minnas instruktioner, att sitta still och vara tysta eller att komma 

i gång. Då behövs tid för att hjälpa dem genom att upprepa instruktionen eller vara i närheten 

och hjälpa dem att fokusera på vad de ska göra. Det är omöjligt när man har en stor barngrupp 

med minst fem elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och det leder till att 

det blir stökigt i klassrummet. Jag vet att de elever som är närvarande på genomgångar och 

behöver stöd försummas när läraren samtidigt ska kämpa med att inkludera elever med 

svårigheter och skapa ordning i klassrummet. Om vi tar Adna i min berättelse som ett exempel, 

hon var alltid snabbt klar med sin uppgift och väntade länge med uppräckt hand för att få visa 

vad hon åstadkommit och få ett nytt uppdrag. Men ofta var vi lärare upptagna med att lösa en 

konflikt som Dylan eller Ali orsakat. Vi försökte inkludera också dem i undervisningen men 

det misslyckades nästan alltid.  
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Här vill jag gå in på föräldrarnas perspektiv på inkludering. Att samverka med föräldrarna utgör 

en stor del av skolans uppdrag. Man pratar om elevernas utveckling och utmaningar med 

föräldrarna vid olika tillfällen bland annat under utvecklingssamtal, lämning/ hämtning, per 

mail/ telefon och på föräldramöten.  

Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel 

och kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation 

och iaktta respekt för elevens integritet (LGR 11 2017, s. 16). 

På ena sidan har jag varit med om att föräldrarna önskat mer arbetsro och uppmärksamhet för 

sina barn. Föräldrarna klagar på att deras barn ofta blir slagna och kränkta av vissa elever (NPF) 

viket stämmer bra med mina egna erfarenheter.  Vi försöker reda ut varenda konflikt som 

förekommer under lektionstid och pratar med eleverna om att visa hänsyn och respekt till 

varandra, men vissa elever med svårigheter har svårt att komma ihåg detta och att hinna tänka 

klart innan de agerar. Å andra sidan har jag hört av föräldrarna till de elever som har diagnos 

eller andra svårigheter att de önskar undervisning i en mindre barngrupp för sina barn. 

Föräldrarna klagar på att deras barn inte har fått de resurser och förutsättningar som de behöver. 

Tillräckliga förutsättningar för att förverkliga den goda tanken ”En skola för alla” har ännu inte 

skapats. Ingen av de inblandade grupperna är nöjda. Varför tvingas vi då till detta undrar jag. 

Uppdraget att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning blir när det kommer till genomförandet, 

beroende av vilka förutsättningar som har getts för skolverksamheten bl. a vilka ekonomiska 

resurser som finns tillgängliga avseende såväl antal personal, lokaler, material m.m. men också 

vilken kompetens som finns hos personalen i förhållande till elevers varierande förutsättningar. 

(Ulla Gadler 2011, s. 42) 

Jag ser hela dilemmat som ett stort pussel. Jag samlar alla bitar som jag får tag i och försöker 

skapa en konkret bild av hur vi ska klara av att ge alla elever med olika behov samma 

förutsättningar att nå målet. Uppdraget innebär stora förväntningar på skolförvaltningen, på 

eleverna, på föräldrarna och på oss pedagoger. Alla berörda har olika egna erfarenheter och 

förväntningar och det påverkar vilken inställning var och en har till en skola för alla. Själv har 

jag insett att dilemmat inte bara gäller mig själv som pedagog. 

Det har hänt att jag som fritidspedagog som samverkar i klassrummet tar problematiken med 

skolans ledning. Ofta fick jag svar att eleven inte har fått diagnos än eller skolan inte har 

möjlighet att anställa resurs på grund av dålig ekonomi. De verkar att elever måsta få en diagnos 

för att för mer hjälp och stöd de behöver och det går inte i hopp med tanken bakom ”en skola 

för alla”. Jag menar att Jag var resurs för Ali och Dylan i min berättelse men jag tänkte ofta på 
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Sofia som var under utredning. Jag hörde från Sofias mamma att det tar lång tid för utredningen 

och för det stöd Sofia behöver. Vad gjorde vi? hur inkluderades hon i en skol för alla i skola 

där jag jobbade? Sofia var tyst för det mesta och satt och ritade under genomgångar. 

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
 
Enligt Jakobsson & Nilsson (2011, s. 160) är Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

baserade på nedsättningar inom andra områden än det abstrakta tänkandet eller begåvningen. 

De vanligaste diagnoserna inom det här området är ADHA, Autism, Tourette och Aspergers 

syndrom. Personer med de funktionsnedsättningarna har en annorlunda kognition, det vill säga 

att de tänker och uppfattar information på ett annorlunda sätt och upplever och bearbetar 

sinnesintryck på annorlunda sätt. Författaren tycker att det är väldigt viktigt att omgivningen 

har förståelse för och anpassar sig till de behov personen har för att vardagen ska fungera. 

Författaren använder ”Exekutiva funktioner” som ett samlingsbegrepp för de brister som 

förekommer hos neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. De förklarar att exekutiva 

funktioner är som hjärnans vaktmästare som ser till att alla olika system i kroppen samverkar 

för att underlätta handlande. ”Exekutiva funktioner i stora drag delas upp i tre olika områden: 

impulshämning, igångsättningssvårigheter och arbetsminne” (Jakobsson & Nilsson 2011, s. 

160). Med hänvisningar till Kadesjö 2008 delar författarna upp exekutiva funktioner i tre olika 

områden: 

1. Impulshämtning: Svårigheter med hämtning, att styra impulser samt kontorolera sin 

egen aktivitet 

2. Igångsättningssvårigheter: Svårigheter att prioritera och slutföra en uppgift samt 

problem med tidsplanering och organisering. 

3. Arbetsminne: Svårigheter att komma ihåg det man läste, instruktioner och regler vilket 

påverkar personers lärande. 

Författarna anser att ovanstående svårigheter begränsar barnen när det gäller lärandet i skolan 

och i leken med skolkamrater. Det vill säga att elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar misstolkar informationen som de får och uppfattar bara ett ord av det 

som sägs och skapar en föreställning runt det som inte var den avsedda. (ibid, s. 165). 
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Ett annat problem som författarna lyfter upp för vissa personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är att de fastnar i rutiner som och kan bli tvångsmässiga. De menar att 

alla detaljer i en situation blir lika viktiga och personen känner sig tvungen att alltid göra eller 

ha saker på samma sätt. ”Man kan inte gå och lägga sig om man inte har en viss pyjamas på sig 

eller rullgardiner är nedrullad på ett exakt sätt” (ibid, s. 165). 

Jag tänker på mina elever i min berättelse, deras upplevelse och deras känslor vid olika 

ändringar som kunde hända under dagen. Det kunde vara brist på personal och material, strul 

på datorer eller i planeringen. Hur kunde jag förvänta mig att Ali skulle sitta och titta på film 

när vi egentligen skulle ha idrott och inte fick på grund av byggarbete i gympasalen?  

Att läsa boken Specialpedagogik och funktionshinder som Jakobsson & Nilsson 2011 öppnade 

nya perspektiv på elever med svårigheter. Jag fick veta mer om funktionsnedsatta personer och 

deras svårigheter samt hur man bör bemöta dom.  Det gör verkligen ont när jag tänker tillbaka 

på mina elever i min berättelse. Jag minns tydligt att Dylan hade väldigt svårt att styra sina 

impulser och hade svårt att komma i gång och att Alis inte kunde minnas instruktioner och 

genomgångar. Det brukade leda till ett rörigt klassrum med många konflikter. Jag får dåligt 

samvete när jag tänker djupare på de elever som hamnade i min undervisning utan. Jag hade ju 

inga kunskaper om anledningen till deras agerande. Just nu vet jag att jag och David varken 

hade kunskap eller redskap för att underlätta vardagen för elever som hade dessa svårigheter. 

Jag undrar vems ansvar det var att jag kastades i ”en skola för alla” utan kompetens och 

redskap?  

 

Inkludering 

Enligt Sandström, Stier & Nilsson (2014) är inkludering ett förvirrande begrepp som används i 

olika sammanhang så som social inkludering, integration och delaktighet. I skolverksamhet 

tolkar man det som individuella utvecklingsplaner som görs under ordinarie skoltid i vanligt 

klassrum.  Det är inte tillräckligt att tala om inkluderande skolor och klassrum utan att noggrant 

analysera elevernas perspektiv. Claes Nilholm (2014, s. 29) menar att begreppet inkludering 

representerar ett synsätt där elever med svårigheter anpassa sig till en skola, medan inkludering 

istället skulle förskjuta fokus mot hur skolan skulle kunna utformas för att passa alla elever. 
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Inkludering tolkas ofta som ett begrepp som handlar om hela variationen av elever och inte endast 

om separata grupper av elever. Därför kan inte heller graden av delaktighet avgöras om man inte 

undersöker alla elevers situation. (Nilholm& Göransson 2014. S, 71). 

Tillbaka till mitt dilemma. Jag funderar på min egen tolkning av inkludering.  Hur tänkte jag 

när jag försökte att få Ali att komma ur från sin trygga hörna under bordet och sitta på sin stol?  

Tänkte jag på inkludering och mitt uppdrag eller tänkte jag på de andra barnen som blir störda 

av Ali?  Det känns inte bra hur jag än tänker.  Jag kommer inte ifrån det.  Jag upplever att jag 

misslyckas och jag vet inte hur jag skall agera i sådana kritiska situationer. Här frågar jag mig 

själv har jag någonsin tänkt på Alis situation i undervisningen? Jag reflekterar på att min 

okunskap om Alis svårigheter orsakade att jag inte förstod hans problem vilket ledde till att jag 

mötte honom på fel sätt antar jag.  

Man talar om “en skola för alla” men ändå av olika skäl exkluderat elever från undervisningen. 
Detta har man gjort på grund av att de kanske har ansetts svaga och i behov av särskilt stöd, eller 

för att de på något sätt har stört undervisningen eller hamnat efter i undervisningstakten 

(Emanuelsson i Andersson & Thorsson, 2008, sid. 12–13). 

Enligt skolverkets definition (2016, s. 4) av inkludering och delaktighet är den vanligaste 

användningen av begreppet inkludering den placeringsorienterade definitionen där inkludering 

betyder att elever med svårigheter befinner sig i det ”vanliga” klassrummet. Trots att samtliga 

forskare som försöker definiera begreppet är överens om att det handlar om mer än var elever i 

svårigheter befinner sig i skolan, är det ändå vanligt att begreppet används för att endast 

beteckna var elever i svårigheter befinner sig rent fysiskt. Att alla elever ska sitta på sina stolar 

och vara med i en undervisning är kanske inte någon bra tolkning av inkludering, tänker jag nu. 

Det som att jag och David gjorde under våra undervisningar inte alls var någon bra tolkning av 

inkludering. Det känns som om vi fick uppdrag att	till varje pris hålla eleverna i ett utrymme 

som hette ”klassrum”, bara för att visa att vi inkluderar alla barn. Men det som hände under 

undervisningen var inte det som Skolverket menar. Det kändes att vi missade alla elever när 

tiden inte räckte till undervisning och utveckling. Tiden gick åt till att lugna ner utagerande 

elever som slår eller kränker andra elever eller till att trösta de elever som blev utsatta. 

Jag tänker ofta på min förståelse av begreppet inkludering och känner att det var så många 

faktorer som påverkade min tolkning av det hela. Gadamer (1900–2002) understryker att vår 

”förståelse är strukturerad av en icke medveten förförståelse, eller fördomar”. Att jag i min 

berättelse inte visste hur skulle man undervisa Ali och Dylan på ett inkluderande sätt, beror på 

min kunskapsbrist. ”Våra oundgängliga och historiskt betingade fördomar bildar en helhet som 
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Gadamer kallar för förståelsehorisont. En del av vår förförståelse är naturligtvis knuten till vår 

personliga livshistoria” (Thomassen 2006, s. 15). Jag känner att hela essäskrivandet hjälpte mig 

att förstå problematiken på helt annat sätt. Jag har fått högre förståelse för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

   -Var går gränsen för inkludering? 
Under reflektionsprocessen bollade jag mina tankar med andra kurskamrater i vår 

seminariegrupp och fick tips på en artikel på skolvärldens hemsida med titeln ”var går gränsen 

för inkludering” (publicerad 2018-03-28). Artikeln handlar om kränkning och hot som vuxna 

och andra elever får stå ut med för att vi ska ha en skola för alla. Enligt de vårdnadshavare som 

skriver artikeln, finns det i deras barns klassrum elever som får okontrollerbara och våldsamma 

utbrott, vilket utsätter andra barn och vuxna i fara. När föräldrarna undrar ”var går gränsen 

innan skolan agerar för elever som är våldsamma?” får de svar från ledningen att ”vi kan inte, 

får inte, enligt dagens skolsystem ta bort någon elev eftersom alla ska inkluderas och skolan 

ska anpassa efter alla elevers behov”. 

Här vill jag säga att jag fullständigt håller med de föräldrar som har skrivit artikeln. Jag kopplar 

deras upplevelse till min erfarenhet av att elever som är ljus- och ljudkänsliga eller har andra 

svårigheter, ofta får utbrott när situationen blir jobbig för dem. Tillbaka till min berättelse så 

minns jag när Dylan fick utbrott bara för att han fick vänta på sin tur och kastade i väg en sax 

som träffade huvudet på en annan elev. Tanken jag får är att om saxen träffade elevens öga och 

han miste sin syn, vem skulle ta ansvar för det? Var går gränsen för att vi förstår att inte alla 

elever klarar av fysisk inkludering? Som fritidspedagog som samverkar i klassrummet upplever 

jag att vi har samma problematik på fritidstiden fast på annan plattform. Vi har inte 

lokalmässiga och personalmässiga förutsättningar för att kunna inkludera alla elever med olika 

behov under deras vistelse på fritids.   
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En skola för alla 
 

En skola för alla” är en självklarhet i ett demokratiskt kunskapssamhälle. Det behöver dock inte 

betyda att alla elever måste undervisas av samma lärare. En individanpassad undervisning värd 

namnet tar också hänsyn till att en del elever har särskilda behov som inte kan tillgodoses i den 

stora gruppen. Det så kallade inkluderande perspektivet är en ideologisk vision som när den möter 

verkligheten leder till att elever i behov av särskilt stöd riskerar att bli utan detta stöd. Alla lärare 

behöver ha kunskaper i specialpedagogik för att kunna identifiera elever i behov av särskilt stöd, 

men lärarna kan inte ha kompetens att arbeta med hela skalan av särskilda behov som kan finnas 

i en klass (SOU 2008:109, s. 188). 

Ulla Gadler (2011) anser att tankarna kring vad som egentligen döljer sig bakom uttrycket ”En 

skola för alla” är många. Författaren skriver i sin avhandling att vi tolkar en skola för alla helt 

olika idag utifrån vår syn, kunskap och egna erfarenheter. Tankar om en skola som är 

tillrättalagd för att passa alla elever har funnits länge men att genomföra tanken i praktiken är 

beroende på förutsättningar som varje skolverksamhet har. ”Att vara tjänsteman i dagens mål- 

och resultatstyrda verksamhet som ska erbjuda alla elever en likvärdig utbildning i ´En skola 

för alla `innebär att det finns olika förväntningar och krav på vad de ska utföra.” (Gadler2011, 

s. 44).  

Jag var nyfiken på vad var grund tanken bakom en skola för all och gick igenom 

handlingsramen för undervisning av elever med behov av särskilt stöd i svenska Unescorådet 

(2006).	”Svenska Unescorådet har i uppdrag att ge råd till regeringen när det gäller Unescos 

verksamhet och informera om och sprida kunskap om Unesco i Sverige. Svenska Unescorådet 

ska också bidra till att genomföra Sveriges strategi för samarbete med Unesco”(Unesco.se). 

Enligt svenska Unescorådet har man pratat om integrering och inkludering i socialpolitiken som 

verktyg mot utslagning under senaste decennierna. På undervisningens område återspeglas 

denna tendens av att man utarbetar strategier för att ge människorna verkligt lika 

förutsättningar. Erfarenheten i många länder visar att integreringen av barn och ungdomar med 

behov av särskilt stöd i undervisningen bäst uppnås inom reguljära skolor som betjänar alla 

barn i ett lokalsamhälle. Det är i detta sammanhang som elever med behov av särskilt stöd kan 

uppnå de bästa inlärningsresultaten och delaktighet i samhället.  

Jag tänker att Ali och Dylan kunde inte alls uppnå bästa inlärningsresultat om jag utgår från 

svenska Unescorådets rekommendation. 
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Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, 

skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De 

integrerade skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för 

både olika inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla en kvalitativt bra 

undervisning genom lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, 

resursanvändning och samarbete med lokalsamhället. Stöd och tjänster skall tillhandahållas 

kontinuerligt och svara mot uppkomsten av särskilda behov i varje enskild skola (Svenska 

Unescorådet 2006, s. 18). 

Ingemar Emanuelsson (2008, s. 11) påstår att en skola för alla betyder att alla elever ska 

inkluderas i samma undervisning, trots behov av särskilt stöd. ”Det handlar om allas rätt till helt 

och fullt deltagande i den gemensamma utbildningen”. Han påpekar att detta kan vara svårt att 

nå och handlar om verksamhetens tolkning av detta.  Jag inser att vår tolkning av en skola för 

alla	inte är förenligt med ovanstående citater. Den inkludering som vi gjorde i klassrummet i 

min berättelse stämmer inte med SOU 2008:109. Det verkar som att vi exkluderade Adna och 

andra elever för att kunna inkludera Ali och Dylan. Detta ledde till att ingen av eleverna fick 

det stöd som de behövde. Jag undrar om någon pedagog någonstans har lyckats med att 

inkludera alla barn i samma klassrum och iså fall hur? 

 
Andra pedagogers röster 

Jag var väldigt nyfiken på vad andra pedagoger har för perspektiv och erfarenheter när det gäller 

tolkningen av ”en skola för alla”. Därför valde jag att ha en diskussion med några 

arbetskamrater i personalrummet. 

Sabina som är lärare i årskurs två och har jobbat tio år tyckte att en skola för alla är en skola 

där alla elever utifrån sina behov får möjlighet till den hjälp de behöver för att nå de mål som 

sätts upp. På vår arbetsplats ser vi svårigheter eftersom det saknas resurser för att hinna med att 

ta hänsyn till alla elevers behov och att hinna med att ge alla elever uppmärksamhet. Det är 

stora klasser och trots att vi är två pedagoger i klassrummet kan vi inte ge barnen med speciella 

behov enskilda genomgångar och instruktioner hela tiden för att förtydliga. Detta är något som 

vi tänker på när vi hör eller pratar om begreppet ”en skola för alla”.  

Katarina som är lärare i årskurs tre och har jobbat sex år anser att skolorna inte är redo för det 

här och det ser vi varje dag. Lärmiljön är inte anpassad och specialpedagoger är inte tillgängliga. 

Den fungerar på flera ställen men inte överallt. Skolorna har inte tillräcklig kunskap för att 

kunna vara en skola för alla. Det behövs t ex mer kunskap kring NPF. Så grundtanken att vi ska 
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vara en skola för alla blir nästan mer exkluderande för de elever som tidigare gick i anpassade 

skolor och nu tvingas in i klassrum där varken miljön eller kunskapen kring deras behov finns. 

I det här glappet skadar vi många barns framtid tror jag. Jag tror att vissa barn behöver få vara 

i det lilla sammanhanget och att dessa alternativ alltid ska finnas kvar för dem som behöver. 

Men samtidigt ska vi självklart hela tiden jobba aktivt för att vara en skola för alla! 

 Angelika är förskolelärare och jobbar på fritids på eftermiddagar. Hon har jobbat mer än trettio 

år i skolans värld. 

   -I dag ska alla elever vara inkluderade i skolan. Många gånger gör det att de blir exkluderade 

istället. De kan få en stämpel som jobbiga och bråkiga. I dag är barngrupperna stora och man 

får inga pengar till extra resurser för att stötta och hjälpa dessa elever. Lärare idag får lägga så 

stor tid med de elever som är stökiga så att man inte hinner stötta de elever som ej har någon 

problematik. Många elever skulle må bra av att vara i en liten grupp där de kan får den stöttning 

och hjälp de behöver. Där finns inte personal som har specialkompetens att ta hand om dessa 

elever. 

Tomas som är fritidspedagog och har jobbat 17 år tycker att han känner sig stressig och trött 

under dagarna. Han upplever att fritidsmiljön inte är anpassad till alla elever särskilda elever 

med sociala svårigheter och brist på kunskap hos omgivningen av dessa elever gör att de mår 

dåligt. Fritids har inte tillgång till specialpedagogens handledning för elever med svårigheter.  

Detta dåliga förutsättningar skapar många missförståelse och konflikter under fritidstid. Det 

känns att man simmar mot vågorna. Man försöker ha en meningsfull fritids för alla elever med 

olika behov och intresse, men tyvärr har vi inte förutsättningarna. Jag känner mig mer 

exkluderande faktiskt. 

Min reflektion efter diskussionen var att det inte bara är jag som upplever att skolor saknar 

förutsättningar för att fylla kraven för ”en skola för alla”. Jag har läst mellan raderna att många 

pedagoger har samma dilemma som jag och ”en skola för all” kan betyda olika saker.  Ibland 

kan det gnissla mellan uppdraget och verkligheten.		

Bedömningen av stödbehovet görs utifrån kunskapsmålen och kunskapskraven. I fritidshemmet 

utgår bedömningen från hur eleven utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens andra 

del (Skolverket, 2014, s. 12). 
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En fritids för alla 
	

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

2011, s 8). 

Eftersom jag var fritidspedagog när min berättelse utspelade sig tänker jag skriva några rader 

om	 mina erfarenheter på fritids av Inkluderingen av elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar på fritids. Jag valde att skriva om en skola för alla för att fritids är en 

del av skolan och i princip har samma grund och uppdrag. 

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”. ”Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011, s. 8–14). 

Jag tänker tillbaka till Ali och Dylan för att kunna förklara problematiken som uppstår i 

klassrummet och fortsätter till fritids. Jag tänker på hur dagen såg ut när Ali och Dylan hoppade 

in på fritids efter en jobbig och obegriplig skoldag. Jag måste säga att det inte alls gick bra. Ali 

fortsatte att vara irriterad och sprang runt eftersom han hade svårt att vara med i aktiviteter. 

Dylan var arg på allt och alla och hamnade i konflikter med många andra elever. Ingen 

meningsfull fritid skapades eftersom vi fyra pedagoger som tar hand om åttio elever var 

upptagna med att lösa de konflikter och kränkningar som Ali och Dylan orsakade. Jag tänker 

på många andra uppdrag och ansvar har jag som en fritidspedagog, bland annat skydda barn 

från kränkning och mobbning. 

Diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) skyddar barn och elever från 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Diskrimineringslagen omfattar 

diskriminering och trakasserier. Skollagen reglerar kränkande behandling. Lagarna gäller alla 

skolformer som faller under skollagen. De förtydligar förskolans och skolans ansvar att garantera 

alla barns och elevers trygghet i förskola och skola. 

Vi backar bandet. Jag observerar mig själv, en trött och frustrerad fritidspedagog som har 

samverkat i ett klassrum och försökt inkludera elever med neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning i undervisningen. Jag, den trötta fritidspedagogen hoppar in till fritids 

tillsammans med samma elever och försöker göra mitt uppdrag och inkludera alla elever i ett 

meningsfullt fritids. Vilket uppdrag bör jag prioritera?  Inkluderingen eller individens värde 
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som inte ska kränkas.  Att lösa konflikter och trösta elever som ständigt blir slagna och kränkta 

är inte det som jag vill göra på jobbet, tänker jag. 

Interkulturellt perspektiv på inkludering 
Vi	bor	i	ett	mångkulturellt	samhälle	här	i	Sverige	med	många	nyanlända	och	utlandsfödda	

barn	och	föräldrar.	Det	betyder	att	det	finns	elever	som	har	en	annan	kulturell	bakgrund	än	

svensk.	Enligt	Lorentz	(2006)	vilar	i	dagsläget	vårt	mångkulturella	samhälle	på	Sveriges	

värdegrund	som	syftar	till	att	alla	invånare	ska	ha	samma	rättigheter	oavsett	bakgrund.	

Författaren	menar	att	vi	måste	behandla	varandra	med	respekt	och	låta	alla	vara	

medskapare	av	vårt	samhälle.	Jag	tolkar	”oavsett	bakgrund”	som	oavsett	erfarenhet	och	

förutsättningar	som	begränsar	ens	utvecklingen	och	härleder	det	till	även	gälla	personer	

med	NPF.	Jag	menar	att	begreppet	kultur	ska	förstås	i	en	vidare	mening	en	mångkulturell.	I	

läroplanen	står	det:	

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 

identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar (Skolverket, 2017, s.7). 

 

Som jag nämnt tidigare kommer jag ursprungligen från ett annat land än Sverige. Jag har full 

respekt för alla värdegrunder som Sveriges samhälle lever på och ömsesidig respekt mellan 

alla människor är min dröm. Om jag ska vara ärlig måste jag säga att en av de viktigaste 

anledningarna till jag valde att bo här i Sverige är att jag trivs i ett mångkulturellt 

demokratiskt samhälle där det finns respekt för andras olikheter. Farhad Jahanmahan (2012) 

har skrivit om en skola för alla kopplad till interkulturalitet, han beskriver det så här: 

För mig handlar interkulturalitet om mer än bara mötet mellan olika kulturer. Det är också en fråga 

om bemötande, det vill säga hur vi bemöter elever med olika referensramar och olika erfarenheter. 

Det handlar om ett bemötande som bygger på respekt, öppenhet och ett fördomsfritt 

förhållningssätt samt på vikten av att förstå elever med olika referensramar och erfarenheter, det 

vill säga om att vara medmänniska (Jahanmahan 2012, s. 118) 

Utifrån ovanstående citat tolkar jag Interkulturalitet som ett förhållningssätt som leder till ett 

möte, där man har tolerans och förståelse för andras olikheter. Men frågar mig samtidigt hur ett 

sådant möte skapas? Jahanmahan (2012) beskriver ”interkulturell pedagogik” som en 
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brobyggare mellan barn, vuxna och skolan. Författaren tycker att detta förhållningssätt leder till 

en ”demokratisk, fredlig, jämlik och rättvis skola”, vilket också utvecklar samhället i samma 

riktning (Jahanmahan 2012, s. 119). 

Eftersom vi bor i ett mångkulturellt samhälle håller jag med författaren om att det är oerhört 

viktigt att vi strävar efter ett interkulturellt förhållningssätt. Jag menar att ett interkulturellt 

förhållningssätt inte skapas med fysisk inkludering av elever i klassrummet utan det behövs 

kunskap om interkulturell pedagogik och kompetenta pedagoger för att vi ska kunna nå målet 

”en skola för alla”. 

	

	

Skolan förr och nu 
 
Under examensarbetet diskuterade jag mitt dilemma med två äldre personer (Kjell och Ulla) för 

att skaffa mig en bild av Sveriges skola förr i tiden och kunna jämföra den med dagens skola. 

Alla barn började i skolan det år de fyllde 7 år. Kjell började 1932. Folkskolan som var en äldre 

skolform i Sverige, existerade åren 1842–1972. 1842 beslutade Sveriges riksdag att allmän 

sjuårig folkskola skulle införas. Ulla började 1945. Då var skolan åttaårig. Båda mina vänner 

minns att de hade stor respekt för läraren, som oftast var sträng och auktoritär. Ordning och 

reda var viktigt. Tyst i klassen, prata bara när du fått frågan och gör hemläxan ordentligt - så 

var reglerna. Ingen ifrågasatte dem.  

I början av 50-talet infördes den nya enhetsskolan. Den var 9-årig och gav direkt behörighet till 

gymnasiet. Lärarna blev mer mänskliga och stämningen mer öppen och positiv. Ulla fick ta del 

av denna uppskattade förändring under större delen av sin utbildning. Föräldrar till barn med 

svårigheter förväntar sig numera med all rätt i ett demokratiskt land att samhället ska ordna 

särskild behandling i skolan för deras barn. Frågan är hur det ska gå till. Måste det ske 

tillsammans med de andra barnen i en gemensam lokal och tillsammans med en gemensam 

lärare - eller kan det finnas andra möjligheter, undrar Ulla. 

Mitt möte med Kjell och Ulla ledde till att jag bättre förstod utvecklingen som skett under andra 

hälften av 1900-talet, men samtidigt väcktes nya tankar och frågor. För att veta hur dessa 

förändringar har genomförts tänkte jag läsa om de skollagar som förändrade skolformen. Jag 

tänker på Ullas och Kjells skola och jämför den med skolan där jag jobbade. Det är en enorm 

skillnad. Förutsättningar, förväntningar, material och barngrupper är helt annorlunda nu.   
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Enligt Ljunghill (1995) beslutade Sveriges riksdag att allmän folkskola skulle införas 1842 och 

det krävdes av alla Sveriges socknar på landsbygden och församlingar i städerna att de inom 

fem år skulle ordna skollokaler, anställa lärare och ge alla barn rätten att gå i en skola. Detta 

innebar att ansvaret för skolverksamheten redan då lades på lokal nivå. Fram till 1896 kämpade 

många människor för att ändra den gamla skolformen i Sverige. En av dem var Fridtjuv Berg 

skriver Ljunghill (1995) och fortsätter att Fridtjuv Berg var en ung folkskollärare som öppnade 

debatten om att utveckla folkskolan till en barndomsskola med möjligheter till fortsatta studier 

för alla. Han hade en vision om att skapa en barndomsskola som alla barn från olika 

samhällsklasser kunde delta i. Han ville ersätta den gamla folkskolan som bara fanns till för en 

viss samhällsklass och skapa en skola för alla som kunde utveckla samhället mot jämlikhet och 

demokrati genom att alla barn fick möta alla barn.” En skola för alla” var en skola med eleven 

i centrum, elev som individ. Skolan skulle vara en ”spjutspets mot framtiden” som Olof Palme 

uttryckte det på 60-talet.” (Ljunghill 1995, s. 12). När jag läste boken tänkte jag på barn med 

svårigheter på den tiden. Barn som hade samma svårigheter som Ali och Dylan i min berättelse. 

Fanns det barn med liknande svårigheter? Hur hanterade man elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? Varken Kjell eller Ulla träffade på några barn med funktionshinder. 

Ulla säger: ”Barn med fysiska funktionshinder tillbringade hela sin skoltid på särskilda 

internatskolor ”vanföreanstalter” som låg långt hemifrån. Blinda barn bodde på särskilda 

internatskolor på samma sätt. Det var gammaldags inrättningar med stränga och auktoritära 

regler. Barn med andra funktionshinder fanns inte eller gömdes undan.  Om jag ska vara ärlig 

måste jag säga att det var helt fel att barn med olika funktionsnedsättning skulle gömmas undan 

eller bo utan sina föräldrar i en mycket auktoritär internatskola. Men att som nu sammanföra 

alla elever med olika behov i den vanliga skolan är inte heller någon bra lösning-” 

För att få veta mer om skolans utveckling sökte jag bland Statens offentliga utredningar, SOU. 

I denna skriftserie offentliggörs förslag som ofta senare ligger till grund för nya lagar. 

Publiceringen startade 1922. Den utredning jag letade efter var SOU 1974:53, ”Om skolans inre 

arbete”, även kallad SIA-utredningen.  1970 tillsattes en statlig utredning som skulle se över 

skolans inre arbete. Arbetet pågick 1970–1974.  Syftet var att lösa problemen för de mest 

svagpresterande eleverna i grundskolan och att förbättra skolmiljön. Utredningens resulterade 

1976 i en proposition, Ljunghill (1995) skriver om SIA-utredningens förslag som bland annat 

innebar ett nytt statsbidragssystem för grundskolan med basresurser, om en samlad skoldag och 

fria aktiviteter. Vidare infördes redan då begreppet åtgärdsprogram, vilket kommit att få en 

central betydelse i den senaste skollagen (2010:800). SIA-gruppens definitioner av inre och 
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yttre arbete lade grunden för placering i särskild undervisningsgrupp och undervisning i form 

av anpassad studiegång. Det första SIA- beslutet togs den 5 februari 1976 och det innebar att 

skolstyrelsen borde ordna särskild undervisningsgrupp för elever med påtagliga handikapp. Det 

gäller även för elever med påtagliga skolsvårigheter. 

Erfarenheterna från försöksverksamheten med friare resursanvändning tyder enligt SIA på att 

behovet av specialklassplaceringar minskar när resurserna får användas friare. De fasta grupperna 

torde därför enligt SIA i framtiden i huvudsak endast komma att omfatta elever med påtagliga 

fysiska handikapp (syn- och hör-selskador, rörelsehinder) samt vissa av de elever som f n, är 

placerade i hjälp- eller observationsklass (elever med mera uttalade skolsvårigheter) (Prop. 

1975/76:39). 

Åter till mitt dilemma så tänker jag igen på Ali och Dylan som tillhör gruppen som har 

skolsvårigheter och inkluderas i vanligt klassrum utan resurser. Hur tänkte man då när man 

skrev lagen undrar jag, lagen var inte heller tydlig med hur man bör hjälpa elever med fysisk 

och psykisk funktionsnedsättning. Hur har man tänkt sig när man beslutade om så omfattande 

inkludering av elever i samma skola. Hur ska jag som pedagog tolkar (elever med mera uttalade 

skolsvårigheter) som står i beslutet. 

Under 1980-talet utvecklades ett nytt synsätt på skolan och läroplanen ändrades så att det nya 

synsättet skulle bli tydligt. Ändringen innebar att alla barn oavsett behov ska få stöd för att 

kunna delta i den ordinarie undervisningen.  Skolverksamheten skall präglas av ett 

specialpedagogiskt arbetssätt som innebär ”en skola för alla”, där eleven har rätt till stöd om 

den är i behov av det. (Eriksson- Gustavsson, Göransson och Nilholm, 2011). Det har gått 

många år sedan lagen om att inkludera alla barn i undervisningen infördes. Vi pedagoger som 

undervisar barn kämpar fortfarande för att nå en skola för alla. Det är inte lätt. Jag upplever att 

vi inte har lyckats, dels för att skolan inte har förutsättningar och resurser för att utföra 

uppdraget, dels för att många av oss som jobbar i skolan och fritids har olika tolkningar av 

begreppet inkludering. Läroplanen tar även upp att skolans undervisning ska rätta sig efter varje 

individs olika behov och förutsättningar (Skolverket, 2011, s.8). Inkludering innebär att 

skolsystemet är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella egenskaper och att inga 

segregerande lösningar skall skapas för olika kategorier av elever.  Jag tänker på min och Davis 

tolkning av inkluderingen.  Vi skulle undervisa alla barn i samma klassrum, men vi visste inte 

hur det skulle gå till.  

Uttrycket ”En skola för alla” har sedan 80-talet funnits som ett politiskt uttryck i samhällsdebatten, 

där olika politiska partier lanserar tolkningen av vad just de avser med uttrycket utifrån sina 

ideologiska utgångspunkter. Det är för varje mandatperiod som den sittande regeringen bland 
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annat genom förändringar av statliga styrdokument kan påverka skolans inriktning och 

styrkedjeprocessen. Men det är enskilda tjänstemän på såväl statlig, kommunal som skolnivå som 

ska tolka de befintliga lagar, förordningar och föreskrifter som är gällande och på vilket sätt de 

genomför uppdraget och statens intentioner syns i verksamheten (Gadler 2011, s. 61). 

Min tolkning av detta är att olika politiska partier och olika pedagoger i våra skolor har olika 

tolkningar av en skola för alla. Jag menar att de politiker som ville förändra skolformen inte 

själva visste hur det ska gå till. Detta i sin tur ledde till att uppdraget är otydligt för oss 

pedagoger. Begreppet En skola för alla kan uppfattats som ett krav på inkludering. Och det har 

i verkligheten inneburit exkludering. 

  

Specialpedagogiken  
	

Under lärarutbildningen fick jag ta del av föreläsningar som handlade om specialpedagogik. 

Enligt Ulla Sundberg (2017) ”Specialpedagogiken innebär att identifiera och undanröja alla 

hinder för inlärningen och utveckling.” (Föreläsning 29.08.2017). Hon menade att 

specialpedagogiken är ett förhållningssätt att gå i gemenskap med elever och få dem känna sig 

delaktiga i aktivitet oavsett utvecklingssvårigheter. Anpassning och Schemaläggning kan 

användas på ett individualiserat sätt för att öka elevers förutsättningar och motivation för 

lärandet. För mer kunskap om hur man bör använda specialpedagogik för att bemöta elever med 

svårigheter forskade jag bland böcker, artiklar och internet siter. Linda Henriksson (2015) 

skriver att specialpedagogiken är ett kunskapsområde som har sin grund i pedagogik men även 

i ämnen som psykologi, sociologi, medicin och teknik. Hon fortsätter med att 

specialpedagogiken utgår ifrån alla barns rätt till utbildning och berör möjligheten att anpassa 

undervisningen för barn och vuxna i behov av särskilt stöd. Skolverket anser att 

specialpedagogik kan skapa balans mellan skolans krav och förväntningar och enskilda 

individers förutsättningar och behov.  

Det kan bero på att skolans krav är för höga i förhållande till individens förutsättningar eller att 

skolans utmaningar och stimulans är otillräcklig i förhållande till individens förmåga och 

intressen. Oavsett vilka orsakerna är, är det viktigt att stärka inkluderingsprocesserna och reducera 

exkluderingsprocesserna. Specialpedagogiken förväntas bidra till detta (skolverket 2016). 

”Alla individer med betydande begränsningar i intellektuell förmåga behöver stöd som matchar 

deras individuella behov och intressen. Kartläggning av varje individs stödbehov är en bra 

rekommendation” (Jakobsson & Nilsson 2011, s. 150–151). Författarna anser att i varje 
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skolklass finns elever med olika förutsättningar och behov och därför är det angeläget att alla 

beaktar individens beteende/svårigheter. (Nilsson 2016). Sådana insikter kan förbättra 

anpassningen, undervisningen samt miljö för individen. 

Systematiskt perspektiv 
Den systematiskt perspektivet visar hur nätverk av olika system i samhället påverkar barnens 

lärande och barn konstruerar sin verklighet i samspel med miljön (ibid. 23). Jakobson och 

Nilsson (2016) lyfter upp Urie Bronfendbrenners (1997) utvecklingsekologiska modell där 

individen är omgiven av olika faktorer (miljö, lagar, skola, familj, grannar, släkt, föräldrar, 

kamrater) som har inflytande på individens utveckling. Bronfenbrenner menar att både 

biologiska och miljömässiga förutsättningar påverkar barnet direkt vad det gäller aktiviteter, 

roller och relationer. (ibid. 31). 

Kategoriska och relationella perspektiv 
Inom ett kategoriskt perspektiv fokuseras pedagogisk kompetens på att definiera problemet hos 

individen. Lärare har ämneskunskap och undervisar på ett och samma sätt utan hänsyn till barns 

olika sätt att lära utifrån deras olika förutsättningar. (ibid, s. 33–34). Enligt de anteckningar som 

jag gjorde under Ulla Sundberg (2017-08-29) seminarier man talar om att barns svaga sidor och 

”problemet” i kategoriskt perspektiv. Det vill säga att problemet placeras hos individen.  Man 

lägger ansvaret på individen och eleven exkluderas från gruppen för att den inte hänger med i 

undervisningen.  

Dilemmaperspektiven  
Jakobsson & Nilsson (2011, s. 35) använder sig av Clark, Dysons och Millwards (1998) 

förklarning för att beskriva dilemmaperspektivet på ett enklare sätt. Författarna anser att 

dilemmaperspektiv speglar ett problem som inte har någon klar lösning. Det vill säga att en och 

samma åtgärd har lika mycket fördelar och nackdelar ”man blir handlingsförlamad och vågar 

inte ta ställning” säger Ulla Sundberg på föreläsningen (29.08.2017). Vad brukar jag göra när 

jag hamnar på dilemmasituationen frågar mig själv? Enligt Nilholm (2007) I boken 

specialpedagogik och funktionshinder är dilemman ”motsättningar som egentligen inte går att 

lösa, men som fortlöpande kräver ställningstagande.” Jag tänkte på en inkluderande klass där 

att alla elever ska vara med och få samma undervisning. En funktionsnedsättningselev ska vara 

med och träna på social kompetens, men på samma gång kan inte eleven vara med när läraren 

är ensam i klassrummet. 
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Jag har uppfattat att specialpedagogiken handlar om att jag som lärare bör veta mer om 

individens förutsättningar för att kunna förstå problematiken och därefter hitta 

handlingsalternativet. Jag tänker på Ali och Dylan som verkligen behövde ett 

specialpedagogiksynsätt, kartläggning och planering för att klara av dagen både under skoltid 

och fritids. Jag kommer ihåg att vi hade en specialpedagog som jobbade en gång i veckan med 

Ali och Dylan separat under skoltid och vi fick tips och idéer på hur undervisningen bör 

anpassas till elever med svårigheter. Varje gång fick vi höra att det har gått jättebra och Ali var 

jätteduktigt. Det är inte så svårt att förstå varför det har gått jättebra när Ali sitter enskilt med 

en specialpedagog i ett anpassad rum och jobbar med en anpassad uppgift. Vi hade aldrig 

tillgång eller handledning av specialpedagoger under fritidstid för att kunna hantera 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket var väldigt problematiskt och jag förstod 

aldrig varför. 

Slutord 

Att skriva ett examenarbete om en skola för alla har varit en väldigt intressant och givande resa 

för mig. Jag har fått mer förståelse för det som ligger bakom mina handlingar i mötet med elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mina slutsatser jag drar är att en skola för alla 

är en tanke som långsamt växt fram parallellt med ett mångkulturellt samhälle. Målet är att alla 

barn ska inkluderas och få likvärdig undervisning oavsett bakgrund och förutsättningar. Jag kan 

se att en skola för alla kan tolkas på olika sätt vilket påverkar skolans inkluderande arbetssätt. 

Det finns fördelar med inkludering av alla elever i en skola, bland annat att ingen känner sig 

utanför och barnen lär sig respektera varandras olikheter, vilket de användning för senare i livet. 

Men jag ser även nackdelar, exkludering är en av dem, som sker på grund av för lite resurser 

och dålig ekonomi i våra skolor. Dessutom förekommer kränkningar då vi inkluderar alla 

elever, vilket kräver ytterligare kompetens och resurser.	Det finns många utmaningar och hinder 

på vägen mot målet som är en skola där alla elever med olika svårigheter kan undervisas 

tillsammans. Det som jag ser som en orsak till att skolan inte når målet ligger i verksamhetens 

dåliga ekonomi som i sin tur leder till brist på personal, kompetens, lokaler och material. Det 

här har direkt påverkan på vårt förhållningssätt till genomförande av uppdraget. 

Jag har kommit fram till vi med hjälp av ett interkulturellt synsätt och specialpedagogik kan 

skapa bättre förutsättningar för att nå målet ”en skola för alla”.  

En annan slutsats jag drar handlar om specialpedagogiken som kan bidra till ett inkluderande 

arbetssätt, men ofta fattas både specialpedagog eller annan kompetens för att verkliggöra det.  
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Som det ser ut nu använder och tolkar skolor inkludering utifrån det kompetens och de 

förutsättningar som finns i den aktuella skolan. Resultatet blir istället fysisk inkludering av 

elever i svårigheter, eftersom resurser och förutsättningar saknas. 

Slutligen kom jag fram till att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver 

både individ anpassade miljöer, uppgifter, rutiner. Dessutom behöver pedagoger utbildning 

inom specialpedagogik. Konsekvenser av en fysisk inkludering blir exkludering av andra elever 

samt skapar frustration hos såväl pedagoger som elever och föräldrar. 

Jag vet inte hur vi ska lyckas skapa en skola för alla elever i framtiden men med utökade resurser 

och kunskaper kan vi komma en bra bit på väg.  
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