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Sammanfattning 

Studiens syfte har varit att undersöka några verksamma trä- och metallslöjdslärares erfarenheter, 

tankar och upplevelser kring sin undervisning för elever som har någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, hur denna elevgrupp kan bemötas samt vilka arbetssätt 

som gynnar denna elevgrupp. Bakgrunden ger en översikt av begreppet en skola för alla. Vidare 

behandlas de olika diagnoserna med utgångspunkt i medicinska och psykiatriska kriterier. 

Fokus ligger på hur problembilden ser ut samt på vilka sätt man kan bemöta denna elevgrupp ur 

ett pedagogiskt perspektiv. Vidare beskrivs synen på diagnoser samt olika förhållningssätt och 

strategier som kan vara användbart för verksamma trä- och metallslöjdslärare som arbetar med 

denna elevgrupp. Metoden har varit en kvalitativ intervjustudie med standardiserade 

intervjufrågor med öppna frågor och svar. Resultatet påvisar behov av mer utbildning kring 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns en brist på kompetens där lärarutbildningen 

inte lyckats ge sina studenter lämplig utbildning. De deltagare som visar på en stor kompetens 

har på eget initiativ skapat sig kunskap rörande elevgruppen i fråga. Dessa deltagare ser också 

lättare personen bakom diagnosen, alltså förmågan att kunna se alla elever för den de är. 

Resultatet beskriver allt från att några inte gör något utöver det vanliga för att anpassa 

undervisningen, till deltagare som har en mycket genomtänkt undervisning. Slöjden är rörlig, 

med mycket ljud och intryck vilket kan innebära problem för elevgruppen i fråga. Samtidigt 

finns det också fördelar eftersom eleverna får gå runt, prata med varandra, hjälpa varandra och 

ta pauser när det behövs vilket ger en tillåtande miljö. Studiens deltagare är övervägande 

positiva gällande inkludering av dessa elever och menar att undervisningens utformning gör 

skillnad för hur delaktig eleven blir. Mina förväntningar och erfarenheter innan jag startade 

denna studie var att slöjdlärare hade för lite kompetens att bemöta dessa elever. Delvis har jag 

fått detta bekräftat, men också bevisat för mig att kompetens och möjligheter finns så att även 

dessa elever kan erbjudas en kreativ, givande och stimulerande undervisningsmiljö. 

Nyckelord 

ADHD, Autism, anpassad undervisning, Aspergers syndrom, neuropsykiatrisk- 

funktionsnedsättning, samarbetsinlärning, slöjd, trä- och metallslöjd. 
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Inledning 

Då min framtida yrkesutövning kommer bli trä- och metallslöjdslärare med specialpedagogisk 

kompetens har frågan och funderingen väckts hos mig kring hur elever med någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir bemötta i trä- och metallslöjden. Jag har också erfarit 

under mina VFU perioder hur några verksamma trä- och metallslöjdslärare inte haft eller har 

visat på någon medveten strategi för hur undervisningen kan utformas för elevgruppen i fråga. 

Vid rådande tillfälle var denna fundering inte så medvetet formulerad hos mig, utan det är något 

som väckts då jag gått min inriktning Specialpedagogik och kommunikation, 60hp. Hade jag 

redan då vetat vad jag vet idag, hade jag fört diskussion med dessa slöjdlärare och kanske då 

förstått deras undervisningsplanering och upplägg. Vidare har en artikel i tidningen 

Specialpedagogik (Björnstad - Johansson & Kruse, s.28-29, 2007) pekat på hur denna elevgrupp 

ofta utgör extra utmaningar för slöjdlärare inom textilslöjden. Detta sammantaget fick mig att 

fundera över hur det kan se ut inom trä- och metallslöjdsundervisningen och viljan att 

genomföra denna studie tog fart.  
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka några verksamma trä- och metallslöjdslärares erfarenheter, 

tankar och upplevelser kring sin undervisning för elever som har någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, hur denna elevgrupp kan bemötas samt vilka arbetssätt 

som gynnar denna elevgrupp.  

Frågeställning 

 Vilken kompetens har och behöver slöjdlärare för att möta denna elevgrupp? 

 Hur anpassas undervisningen för elever som har någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och vilka arbetssätt kan gynna denna elevgrupp samt gör 

diagnosen någon skillnad för hur eleven blir bemött?  

 Vilken påverkan har undervisningsmiljön för denna elevgrupp? 

 Hur ser denna elevgrupps delaktighet ut i trä- och metallslöjdsundervisningen? 
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Bakgrund 

Tidigare forskning som berör slöjdområdet är mycket sparsam. Specifikt denna studies syfte har 

inte tidigare gjorts, enligt den efterforskning som genomförts. Dock finns ett examensarbete 

skrivet vid Göteborgs Universitet av Björnstad – Johansson och Kruse (2007) som tar upp 

snarlikt ämne i textilslöjden. De lärare som ingick i den studien upplevde det svårt att veta hur 

de skulle möta elever med koncentrationsstörningar, autism, Aspergers syndrom och ADHD 

och få dessa att interagera i slöjden. Vidare upplevde lärarna att det var svårt för denna 

elevgrupp att nå uppnåendemålen i kursplanen samt att de fått för lite information och 

utbildning för att möta denna elevgrupp (Björnstad – Johansson & Kruse).  

Genomgången startar med en översikt av begreppet en skola för alla. Vidare behandlas de olika 

diagnoserna med utgångspunkt i medicinska och psykiatriska kriterier. Jag kommer endast 

beskriva diagnoserna i korta drag då det är konsekvensen och de beteenden som uppstår vilket 

är det som står i fokus, inte diagnosen i sig. Följaktligen, hur problembilden ser ut samt på vilka 

sätt man kan bemöta denna elevgrupp ur ett pedagogiskt perspektiv. Vidare beskrivs synen på 

diagnoser samt olika förhållningssätt och strategier som kan vara användbara för verksamma 

trä- och metallslöjdslärare som arbetar med denna elevgrupp.  

Viktigt att komma ihåg är att olikheter mellan individer med samma diagnos är större än 

likheter. Liksom alla människor är individer med olika uppväxtförhållanden och individuella 

förutsättningar som påverkar personligheten, vilket självfallet gör det svårt att generalisera. Så 

även med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som i första hand är 

människor som alla andra (Widerlöv, 2003).  

Begreppsförtydligande  

I definitionen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har avgränsningen gjorts till att räkna in: 

autism, ADHD och Aspergers syndrom.  

Fortsättningsvis då jag menar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer jag skriva 

förkortningen NPF. Aspergers syndrom kommer skrivas med förkortningen AS i texten och trä- 

och metallslöjd med ordet slöjd.  

Begreppet AKK betyder alternativ och kompletterande kommunikation, KASAM står för 

Känsla Av SAMmanhang. Då jag använder begreppet kompetens syftar jag till en pedagog som 

innehar kunskap kring och förståelse för vad NPF innebär. Slutligen bör nämnas att all 

information inom [ ] är mina kommentarer för att förtydliga detaljer i texten. 

En skola för alla 

Vid införandet av Lgr80 myntades begreppet en skola för alla och Persson (2007) beskriver att 

målet med detta är att alla elever ska få känna gemenskap i en inkluderande miljö. Utmaningen 

för skolan blir att motverka utsortering genom att erbjuda elever möjlighet till utveckling utifrån 

sina förutsättningar. En skola för alla baseras på rättvisebegreppet om allas lika värde där man 

skall fördela resurser efter elevernas förutsättningar och behov vilket är föreskrivet i skollagen:  
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Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 

främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. (Skollagen, 1985, 1 kap. 2§). 

Persson (2007) menar att genom att analysera organisatoriska brister och effektivisera skolans 

verksamhet borde man lyckas utforma en utbildning som kan omfatta alla barn. Vidare menar 

Persson att utbildningssystemet som helhet skall utgöra en mänsklig och social rättighet där 

elever får möjlighet att i största möjliga utsträckning känna sig inkluderade och dra lärdom av 

varandras olikheter.  

Ahlberg (2001) anser att det är den enskilda skolans organisation och styrning som påverkar den 

enskilda individens framtid. Men också att det är beroende av de samhälleliga vindar och 

direktiv i form av styrdokument, lagar och förordningar. Vidare menar Ahlberg i likhet med 

Göransson (2004) att frågan om delaktighet inte bara skall vara en problematik inom 

specialpedagogiken och elever som har olika typer av funktionsnedsättningar, utan en 

problematik för hela skolsystemet, alltså att elever i behov av särskilt stöd är och skall vara hela 

skolans gemensamma ansvar samt att det är viktigt med goda möjligheter till kommunikation 

och samarbete. Avgörande är att lärare, rektorer och specialpedagoger ser det dagliga arbetet i 

att stödja elever i behov av särskilt stöd som ett lagarbete. 

Om målet med en skola för alla är att inkludera alla elever blir ökade specialpedagogiska 

kunskaper hos lärare ett måste menar Brodin och Lindstrand (2007) för att kunna möta alla barn. 

Elev i behov av särskilt stöd kan antingen gå i klassen med de andra eleverna, studera i mindre 

grupper utanför klassen, få enskilda undervisningstimmar eller gå i särskolan. Centralt är att 

finna den lösning som är bäst för den enskilda eleven, målet är samhällsintegrering. Brodin och 

Lindstrands uppfattning om begreppet integrering är:  
En placering av ett barn med funktionshinder i en klass där de flesta inte är funktionshindrade 

innebär inte integrering om barnet inte betraktas som en naturlig del av klassen eller gruppen 

och därmed upplever sig ingå i en gemenskap (s.69).  

Författarna liksom Persson (2007) anser att integrering innebär att den vanliga skolan öppnas 

för de elever som varit segregerade, medan inkludering är när eleven känner sig delaktig, ingår i 

gemenskapen och känner en meningsfullhet i skolan och inte upplever sig exkluderad. Enligt 

Persson så är det interaktionen mellan lärare – elev eller elev – elev som avgör om en elev blir 

segregerad eller inkluderad. Avgörande är alltså om läraren kan tillgodose alla elever i klassen, 

finns där brister eller uppenbara svårigheter hamnar fokus oftast på individnivå, alltså eleven 

blir segregerad.  

Brodin och Lindstrand (2007) menar att det individuella perspektivet måste sättas i fokus och 

det krävs en anpassning till varje elevs förmågor och begränsningar. De menar att även en 

funktionsnedsättning måste erkännas och accepteras och en inkludering av dessa elever skall 

vara en självklarhet. En skola för alla innebär också att föräldrar får större inflytande över 

barnets skolgång eftersom de har rätt att kräva en skolplacering, efter vad de anser bäst för sitt 

barn.  
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Styrdokument 

Läroplan 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, LPO94 står 

det att skolans uppdrag är att främja förståelse för andra människor och att ingen skall utsättas 

för diskriminering. Gällande grundläggande värden som skolan skall förmedla till eleverna står: 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (s.3). 

Skolans uppdrag är att forma undervisningen så att individen stimuleras till lärande. Skolan 

skall anpassas till elevernas förutsättningar med utgångspunkt från eleven för att främja det 

fortsatta lärandet och elevens kunskapsutveckling. Skolan skall ge eleven beredskap att möta det 

stora informationsflöde som dagens samhälle innebär, vilket är en komplex verklighet där 

kravet på att hantera förändring och att kunna bearbeta och ta till sig ny kunskap är stort. Eleven 

behöver utveckla ett kritiskt förhållningssätt till informationsflödet och inse konsekvenserna av 

olika alternativ. Skolan måste alltså erbjuda eleven möjlighet till att kommunicera och tro på sin 

språkliga förmåga. Både intellektuella men också praktiska, sinnliga och estetiska aspekter skall 

uppmärksammas där elevens harmoniska utveckling stimuleras.  
Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94,s.7). 

Rektorn har det övergripande ansvaret för den enskilda skolan för att nå de nationella målen 

samt ett särskilt ansvar att bland annat:  
 – undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd 

och den hjälp de behöver, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i 

skolan, 

– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 

som lärare gör, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta 

större kunskapsområden som en helhet, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna 

utföra sina uppgifter,(Lpo 94, s.17). 

Kursplanen i slöjd  

Kursplanen i slöjd för grundskolan och grundsärskolan (Skolverket, 2000 & Skolverket, 2002) 

är gemensam för trä- och metallslöjd och textilslöjd, dock är vanligast med en uppdelning i 

skolan där eleverna växelvis har trä- och metallslöjd ena terminen och textilslöjd den andra.  

Övergripande skillnader för grundskolans och grundsärskolans kursplaner är att det i 

uppnåendemålen i grundsärskolans kursplan står Eleven skall efter sina förutsättningar, medan 

det i uppnåendemålen i grundskolans kursplan står Eleven skall, skillnaden är alltså att i 

grundsärskolan är det utifrån elevens individuella förutsättningar. 

Vidare finns det inte några betygskriterier i grundsärskolans kursplan, vilket det gör i 

grundskolans. Däremot kan man i särskoleförordningen (1995:206) läsa under rubriken: 7 kap. 

3§ Betygssättning i grundsärskolan att betygssättning kan ske på begäran av eleven eller 

elevens vårdnadshavare. Vidare är kursplanen för grundsärskolan mycket kortare och förenklad 

i jämförelse med grundskolans kursplaner. 
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Under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen för grundskolan framgår att syftet är att öva 

upp elevens skapande, manuella och kommunikativa förmåga, medan det i grundsärskolan 

endast skall stimulera elevens skapande, manuella och kommunikativa förmåga. Under rubriken 

Ämnets karaktär och uppbyggnad beskrivs produktionsprocessen, där går att utläsa att man i 

grundskolan skall starta i en idé och resultera i färdig produkt. I grundsärskolan så kan 

processen resultera i färdig produkt, men den behöver inte göra det. I grundskolan skall ämnet 

slöjd bidra till en begreppsbildning och begreppsutveckling, både gällande slöjd men även inom 

andra skolämnen såsom matematik och svenska. Även detta tas upp i grundsärskolans kursplan, 

men där lägger man tyngdpunkten på att slöjden kan utveckla elevens fin- och grovmotorik, 

simultanförmåga och tålamodet, detta för elevens harmoniska utveckling.  

Timplan för: grundskolan – 330, grundsärskolan – 880 (Skolverket, 2000 och Skolverket, 

2002). 

Slöjdens förutsättningar 

Johansson (2002) menar att slöjden är ett utpräglat kommunikativt ämne, både verbalt genom 

elev - elev och lärare – elev, men också en icke-verbal kommunikation genom kroppsspråk, 

gester och mimik. Slöjden kännetecknas alltså av en omfattande interaktion vilket är intensivt, 

med mycket ljud, prat och rörelse. Dessa förutsättningar gör att pedagogen på ett medvetet sätt 

kan utforma sin undervisning så att kunskap synliggörs, vilket kan gynna begreppsutveckling 

och förståelse. Att eleven får tala, lyssna, se, lukta, känna och använda alla sina sinnen i 

undervisningen är viktigt för elevens utveckling vilket verklighetsförankrar och konkretiserar 

lärandet. Vidare menar författaren att elever agerar utifrån egna och andras kunskaper och 

erfarenheter och slöjdaktiviteten utvecklas i elevernas sociala samspel. Johansson (2002) 

skriver: 
/…/slöjdarbetet innehåller ett slags inskolning i en avancerad form av text- och bildtolkning 

där man tränar sig i att se relationen mellan ett tänkt föremål och en förebild. När en ritning 

koordineras med ett objekt leder detta ofta till intensiva diskussioner av problemlösnings-

karaktär mellan de inblandade parterna (s.170). 

Slöjden ger utrymme för estetiska och emotionella upplevelser genom hela arbetsprocessen, i 

mötet med materialet och övriga elever ges tillfälle till överväganden och ställningstaganden 

vilket resulterar i en slutprodukt. En central fråga menar Johansson (2002) är hur dessa 

kunskaper skall föras över i andra sammanhang, uppmärksammas bättre och utvecklas i skolan. 

Detta liksom Borg och Lindström (red 2008) som menar att slöjden måste lyftas fram som något 

mer än bara ett hantverk, att det är en möjlighet till synliggörande och konkretiserande 

pedagogik. Det är endast inblandade pedagoger som sätter gränserna för vad som är möjligt. I 

kursplanen i slöjd står:  
Utbildningen i ämnet slöjd bidrar till elevernas allsidiga utveckling genom att stimulera deras 

skapande, manuella och kommunikativa förmåga (Skolverket, 2002). 

Bergström (1995) beskriver hur viktigt det är för hjärnans utveckling att barn har ett ömsesidigt 

utbyte av åsikter och ord, detta för att hjärnan inte skall bli uttömd på sin kapacitet. Vidare 

menar författaren att värdeämnen såsom slöjd, bild och teater är mycket viktiga för att öka 

elevers helhetssyn och utveckla deras emotionella styrkor. I likhet med Bergström (1995) menar 

Borg och Lindström (red 2008) att slöjd är ett sätt att lära för livet och ämnets främsta värde är 

att det omfattar en allsidig bildning av huvud, hjärta och hand. Slöjdens fokus ligger på 

individen och gruppen, på slöjdprocessen snarare än produkten, dock utgör produkten en stark 
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drivkraft för eleven. Slöjden är konkret men på samma gång stimulerar den elevens förmåga att 

skapa inre bilder. Processen innebär ett ansvar för idé, planering, genomförande och värdering. 

Borg och Lindström (red 2008) menar att: 
När eleverna i slöjden gestaltar sina egna idéer, tvingas de ofta att överskrida egna gränser, att 

utmana invanda synsätt och att se nya möjligheter. Detta är förmågor som efterfrågas i ett 

föränderligt samhälle, men de förknippas inte självklart i det allmänna medvetandet med slöjd 

och slöjdundervisning (s.9). 

Johansson (I Borg & Lindström, 2008) menar att slöjden kan stå för eftertanke, reflektion och 

återhämtning i motkraft till stress, tidspress och det allt snabbare tempot i dagens samhälle. Om 

slöjdens kunskapskvalitéer blir synliggjorda i skolans värld, kan det leda till viktiga resurser i 

den pedagogiska verksamheten i stort.  

John Dewey: Individ, skola och samhälle 

Den centrala tankegång hos Dewey (1999) som jag valt att fokusera på är hur han ser på 

interaktion och det sociala samspelet mellan individer. Dewey beskriver hur vi har en tendens 

att se på skolan i ett individualistiskt perspektiv, där det viktigaste blir samspelet mellan lärare – 

elev, men det perspektivet måste vidgas. Vad en förälder önskar för sitt barn måste också 

samhället eftersträva för alla barn i stort. Det är ett ideal som måste finnas i skolorna. Han 

menar att det är endast genom att vara trogen mot den fulla utvecklingen av alla de individer 

samhället utgör som kan leda till förbättring. Han beskriver den nya pedagogiken och menar att 

det är viktigt att anta ett bredare socialt perspektiv. Dewey väljer att huvudsakligen hålla sig till 

de praktiska ämnena när han beskriver hur den nya pedagogiken tar sig uttryck. Han menar att 

inte en endaste faktalektion i världen skulle kunna väga upp den förtrogenhet, det logiska 

tänkande eller den verklighetsuppfattning som finns när man faktiskt lever mitt uppe i det. Det 

är viktigt att ha ett verkligt motiv bakom det man gör för att uppnå ett verkligt resultat. 

Samhället har förändrats radikalt och därför tycker Dewey att det måste till radikala 

förändringar även i skolan. 

Dewey menar att de verksamma lärarna motiverar praktiska ämnen med att eleverna spontant 

intresserar sig och ger ämnet stor uppmärksamhet, istället måste de förstå dessa metoder i 

sociala sammanhang. De är medel för att få eleverna att förstå vad som håller samhället igång 

och vilka de primära behoven är. Han anser att det i klassrummet saknas både motiv och det 

sammanhållande kitt som den sociala organisationen utgör. Det enda måttet på framgång är 

tävlande, detta har lett till att det anses som fusk när en elev hjälper en annan.  

Dewey menar att när pedagogen har som mål att ett visst antal barn ska lära sig en viss läxa och 

kunna redovisa det för läraren, krävs det en viss typ av disciplin och ordning för att resultatet 

ska kunna uppnås. Men om syftet istället är att utveckla ett socialt samarbete och samhällsliv 

måste disciplinen utgå från det. Han beskriver hur disciplinen fungerar i en slöjdsal, där arbetet 

inte sker under tystnad utan i ett samspel med andra. Ett virrvarr och kan tyckas sett utifrån en 

oordning, men i själva verket uppstår en annan typ av disciplin. Detta för att det är en aktivitet 

som ger något verkligt resultat för barnet. 
Erfarenhet visar att när barn har möjlighet till fysiska aktiviteter som låter deras naturliga 

impulser komma till uttryck, blir det ett nöje att gå till skolan, verksamheten i skolan blir inte 

en börda och lärandet går lättare (Dewey, 1999, s.241). 

Dewey menar att skolan varit så isolerad från verkliga, vanliga förhållanden så denna lärdom 

går om intet. Eleven får inte tillfälle att göra egna erfarenheter. Om man inför olika aktiverande 

arbetsformer i skolan förnyas hela skolans atmosfär. Det blir en plats där barnen kan växa och 
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lära sig genom att leva, lära för livet, i stället för bara en plats där läran för framtiden är något 

abstrakt och onåbart. Det är viktigt att arbetet utrustar barnen med konkreta motiv, 

förstahandserfarenhet som ger dem kontakt med realiteter. Dewey beskriver hur det finns en 

uppdelning mellan kultiverade människor och arbetande människor, mellan teori och praktik, 

och att skolan ger störst utrymme för teorin. Det faktum att flertalet människor är praktiskt 

lagda borde leda till att skolan tar hänsyn till detta för att nå de pedagogiska målen, för att bli 

mer central för barnen så att skolan får betydelse för livet i stort. Som Dewey menar att: 
Insikten om det naturliga utvecklingsförloppet uppstår däremot alltid ur situationer som 

inbegriper >>learning by doing<<, att man lär sig genom att göra något. Färdigheter och 

sysselsättning måste utgöra basen i lärandet (Dewey, 1999, s.231).  

Definition av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar 

Autism 

Autism är en funktionsnedsättning som är medfödd eller tidigt förvärvad vilket påverkar barnets 

vardag på ett djupgående sätt. För att få diagnosen autism krävs att symtomen skall ha visat sig 

före tre års ålder och att barnet har genomgripande begränsningar inom tre huvudområden, 

vilket enligt Gillberg och Peeters (2002) kallas Wings triad efter forskaren Lord Wing som 

studerade autism på 70-talet. Dessa tre områden är begränsad förmåga till social interaktion, 

ömsesidig kommunikation och begränsade och stereotypa beteenden vilket påverkar fantasi, 

intressen och lek.  

Begränsad förmåga till social interaktion innebär att barnet har svårt att leva sig in i andra 

människors perspektiv, vilket anses vara huvudproblemet. Barnet kan vara ointresserat av att 

leka och samspela med andra, ofta ointresserad av sin omgivning, svårt med ögonkontakt och 

att tolka ansiktsuttryck.  

Begränsad förmåga till kommunikation hänger samman med att barnet inte förstår syftet med 

att kommunicera och inte med egentliga språkproblem. Ungefär 40 procent av alla som har 

autism utvecklar inget språk alls och ungefär hälften inget användbart språk. De som utvecklar 

språkförmåga har ofta problem med språkförståelse och uttrycksförmåga.  

Begränsade och stereotypa beteenden innebär att barnet har svårt med föreställnings-

förmågan, alltså symboliska lekar eller fantasilekar. Detta gör det svårt att hitta på nya saker 

vilket gör att de får en begränsad repertoar gällande beteenden och intressen. Ofta har barn med 

autism ett specialintresse och har även ritualer och rutiner utan egentligt syfte. 

Personer som har grav autism utvecklar ofta motoriska stereotypa beteenden, vilket innebär 

repetitiva kroppsrörelser. Det vanligaste är handviftningar och handvinkningar men en del 

stereotypa beteenden kan utvecklas till självskadande handlingar. 

Idag betraktas autism som en störning i utvecklingen och inte som det historiskt gjort, en 

psykisk sjukdom. Ett barn med autism följer således en helt annan utvecklingsprofil. Det är 

vanligt att personer med autism också har utvecklingsstörning, epilepsi, talsvårigheter, syn- och 

hörselskador. Uppskattningsvis 80 procent av de som får diagnosen autism har också 

utvecklingsstörning (Gillberg & Peeters, 2002).  
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Aspergers syndrom 

I likhet med övriga diagnoser inom autismspektrumet menar Gillberg och Peeters (2002) att AS 

innebär begränsningar inom områdena ömsesidig kommunikation, social interaktion och 

föreställningsförmåga. Symtomen visar sig senare än vid autism och medelåldern för diagnos är 

8-11år. Men för många som har AS är symtomen diffusa och kan göra att de får sin diagnos i 

vuxen ålder.  

Egocentrering, men ringa eller inget intresse eller förmåga att interagera med jämnåriga är 

kännetecknande för personer som har AS.  I sociala sammanhang kan personen vara väldigt 

sanningsenliga och har svårt att tolka oskrivna regler, vilket kan bli väldigt provocerande för 

omgivningen och lätt leda till missförstånd. Begränsade specialintressen är vanligt och ofta har 

personer med AS lätt för att komma ihåg faktakunskap. Behov av strikta rutiner är också 

kännetecknande och kan ibland utveckla sig till tvångsmässiga handlingar. Om rutinerna ändras 

leder det till en oro och frustration för personen. Språkutvecklingen kan avvika, från att ha varit 

försenad till att när barnet väl börjar prata utvecklas snabbt och kan verka nästan lillgammalt. 

Ofta är ordförrådet stort, men ändå kan personer med AS ha svårt att kommunicera på ett 

avslappnat och funktionellt sätt. Vad som sägs tolkas oftast bokstavligt vilket gör att ironi och 

metaforer kan bli obegripliga. Det är också vanligt med en motorisk klumpighet, vilket innebär 

dåligt samordnade och lite stela rörelser. Perceptionsstörningar kan förekomma, vilket innebär 

att personens förmåga att ta till sig intryck från omgivningen via de fem sinnena är störd. Den 

känsligheten kan påverka personens liv så till vida att det blir svårt att vistas i offentliga miljöer 

(Gillberg & Peeters, 2002).  

ADHD 

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket mycket förenklat kan beskrivas 

som uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblem. Det är idag en vanlig diagnos vilket drabbar 

cirka tre till sex procent av alla barn, vanligast pojkar, men förmodligen är mörkertalet stort 

gällande flickor. Detta på grund av att forskning på området riktat sig mer mot pojkar och att 

problembilden hos flickor ser annorlunda ut. Pojkar är oftare mer hyperaktiva och impulsiva, 

medan flickor har mer av uppmärksamhetsstörningar. Ofta kan personer med ADHD även ha 

andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Aspergers syndrom, tvångssyndrom eller 

Tourettes syndrom (Broberg, Almqvist & Tjus, 2007). 

Det finns tre kärnsymtom på ADHD, vilka är uppmärksamhetsnedsättning, impulsivitet och 

hyperaktivitet. Rønhovde (2006) beskriver att uppmärksamhetsnedsättning kan göra så att 

personen har svårt att hålla koncentration en längre stund, vara glömsk och lättstörd samt snabbt 

kan bli uttråkad och får svårt att slutföra saker som han eller hon inte är intresserad av. 

Impulsivitet kan visa sig genom att personen har starka, svårkontrollerade känsloreaktioner, 

svårt att fokusera och lyssna när någon annan pratar samt kan ha svårt att hantera ostrukturerade 

situationer som kräver reflektion. Hyperaktiviteten innebär att personen har svårt att reglera 

aktivitetsnivå, antingen blir den för hög eller för låg. Personen kan ha svårt att varva ner och 

sitta still, men samtidigt växla till en fullständig utmattning och passivitet (Rønhovde, 2006). 

Alla personer som har ADHD behöver inte ha samtliga symtom utan det finns tre undergrupper 

av ADHD: 

1. En kombination av problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet 

2. Endast uppmärksamhetsproblem 

3. Endast problem med hyperaktivitet och impulsivitet 
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För dem som endast har uppmärksamhetsproblem används benämningen ADD vilket står för 

Attention Deficit Disorder. Hos personer som har ADHD och stora motoriska svårigheter och 

även perceptionsstörningar så används tillägget ADHD + DCD. DCD står för Developmental 

Coordination Disorder (Broberg et al., 2007).  

Diagnos – på gott och ont  

Persson (2007) anser att det dominerande paradigmet är biologiskt - medicinskt och 

psykologiskt. Specialpedagogiken lägger sitt fokus på avvikelser istället för att se till individens 

förmåga samt att definitionen och diagnosen av individen ofta har sin grund i störande beteende 

som visar sig i vanliga skolsituationer. Fokus förläggs därmed hos individen trots att 

specialpedagogikens syfte är att fungera välgörande för individen. Däremot menar Persson att 

man kan se att det börjar komma en förståelse för att det inte enbart räcker att se till individen 

och diagnostiserande av denne som underlag för specialpedagogikens verksamhet och 

kompetens, utan även se på miljöns betydelse för individen. Det är också av betydelse för 

individen vilket perspektiv man väljer att lägga sitt fokus på, eftersom det lätt kan medverka till 

att elever stämplas som avvikare om man endast ser till individen och inte helheten. 

Hjörne & Säljö (2008) menar att när någon klassificeras som avvikande och annorlunda finns 

det alltid risk för att personen stigmatiseras. Författarna beskriver hur diagnosen friskriver 

skolan [lärarna] från ansvar då en elev inte klarar av uppställda mål och förväntningar. Hjörne & 

Säljö menar att:  
Den växande andelen barn som anses ha något neuropsykiatriskt funktionshinder kan också 

förstås som ett tecken på en växande acceptans för en diagnostisk kultur och för en utsortering 

av barn i skolans vardag utifrån deras förmodade förmåga (s.54).  

Brodin och Lindstrand (2007) menar att det är viktigt att reflektera över de olika 

förklaringsmodeller som förekommer i skolvärlden, för att dessa många gånger försöker 

normalisera individen och passa in personen i det som anses normalt eller ej. Dessa 

förklaringsmodeller har tyngdpunkten av sitt fokus på olika faktorer. Såsom att miljöns 

betydelse betonas i sociologisk teori eller teorier som kretsar kring individen, vilka har sitt fokus 

i psykodynamiskt- eller medicinskt tänkande. Det handlar alltså om vilket perspektiv och fokus 

man intar. Istället för att anpassa individen till systemet kanske man kan anpassa systemet till de 

individer som faktiskt förekommer där menar Brodin och Lindstrand (2007). Kategorisering av 

människor som avvikande från det normala har alltid funnits och det finns olika sätt att 

kategorisera elever. Dels genom medicinska diagnoser av specialister, dels vår egen personliga 

uppfattning av en elev som till exempel morsgris. Men detta menar Brodin & Lindstrand (2007) 

handlar mer om rådande samhällsklimat och lärarens förhållningssätt än elevens egentliga 

problem. Vi tenderar alltmer att förlita oss på medicinska och vetenskapliga diagnoser. 

Vidare menar författarna att med en ökad kompetens hos lärare minskar behovet av 

diagnostisering, vilket gör att läraren kan bemöta eleven och ge det stöd som behövs för att 

elevens skall kunna tillgodogöra sig undervisningen ändå. Hjörne & Säljö (2008) menar att 

problemet som blivit är att diagnosen är en förutsättning för att eleven skall få extra stöd och 

står som förklaringsmodell för vem barnet är. Dahlgren (2007) beskriver hur det finns en 

tendens att personer som har funktionsnedsättningar som autism, AS och DAMP [även ADHD] 

och där det uppstår problem enbart blir förstått utifrån funktionsnedsättningen och dess 

förklaringsmodeller. Istället menar författaren att det är viktigt att titta på olika 
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förklaringsmodeller för varför ett beteende uppstår samt att se på problemsituationen utifrån 

normalitet. 
Att själv kunna välja vem som får komma in i ens bostad och när de får göra det är t.ex. en 

självklar rättighet för de flesta. En person som bor i en gruppbostad kan mycket väl bli 

frustrerad bara av det faktum att personal kommer in i bostaden utan att knacka (Dahlgren, 

2007, s.18).  

Som kontrast till det negativa kring diagnostisering menar Widerlöv (2003) att det ger 

förståelse, kunskap och förutsättning för att kunna bemöta det som är annorlunda, det man 

kanske inte förstår. Genom att ha kunskap om bristerna är det lättare för omgivningen att veta 

vad som behöver tillföras. Widerlöv (2003) beskriver det som:  

Det är viktigt att barnet blir utrett och diagnostiserat av flera orsaker. Det kanske viktigaste av 

allt är att förståelsen för barnets behov och beteende kan ökas (s.24).    

NPF kan vara en dold funktionsnedsättning, vilket kan göra dessa personer utsatta och 

missförstådda av sin omgivning. Jalakas (2007) menar att det måste vara upp till individen och 

familjen angående öppenheten kring diagnosen, men som hon uttrycker det:  
Att leva utan diagnos är att veta att man är annorlunda, men inte veta varför (s.21). 

Teoretisk förståelse och praktisk pedagogik 

Det sociala samspelet 

Vygotskijs (1999) teori kring ZPD (den proximala utvecklingszonen) innebär att utveckling hos 

en elev sker på två nivåer. Den lägre nivån, för självständigt lärande, är det eleven vet och kan 

göra på egen hand. Den högre nivån är lärande under handledning, vilket är det eleven kan göra 

med hjälp av handledning och där eleven högst kan ligga för att utveckling skall ske. ZPD är 

dynamisk och ständigt föränderlig, det är vad som gäller här och nu vid just denna tidpunkt. 

Han menar att pedagogen måste bygga upp stöttning kring eleverna och ge dem medvetna 

strategier för att eleven själv skall uppnå ett självständigt lärande. Eleven behöver tillägna sig 

mentala verktyg för att kunna fokusera på skolarbetet och ta ett större ansvar för sin egen 

utveckling. Detta kan ske genom att eleven skapar sig meningsfulla verktyg och strategier som 

kan användas självständigt av eleven, både här och nu men också i ett längre perspektiv. Det gör 

att eleven kan höja sitt tänk från konkret till abstrakt. Vidare menar Vygotskij att utvecklingen 

av språket startar i samspel mellan individer, alltså tanken fullbordas i språket och språket 

speglar tanken. Det är i det sociala samspelet som utveckling sker, med andra ord så är det i 

mötet med andra som lärandet uppstår.  

I likhet med Vygotskij menar Ahlberg (2001) att elever behöver få ett annat perspektiv av 

undervisning och kunskapsinhämtning för att kunna få tilltro till sin egen förmåga. Läraren skall 

fokusera på hur eleven uppfattar och förstår istället för elevens färdigheter och kunskaper. 

Vidare menar Ahlberg (2001) att grunden för lärandet ligger i samspelet och upplevelsen av 

omgivande miljö och andra individer.  

 

I likhet med Vygotskij (1999), Heister Trygg (1998) och Göransson (2004) beskrivs kunskap 

som något barn konstruerar i samspel med sin omgivning och under lärandets gång. Hur barnet 

konstruerar detta är beroende av vilka tidigare erfarenheter och kunskaper som barnet bär med 

sig. Det är alltså av vikt att starta undervisningsprocessen i barnets egen livsvärld. Såsom 
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rapporten Kunskapsbedömning i särskolan och särvux – ett stödmaterial för samtal och 

verksamhetsutveckling beskriver att: 
Klassrumsdialogen behövs för att eleven ska kunna få syn på att tankar och uppfattningar 

kring det man studerar kan variera. Genom att uppmärksamma eleverna på variation och 

synliggöra likheter, skillnader, mönster och samband, kan läraren stödja eleverna att komma 

vidare i sitt eget tänkande och lärande (Skolverket, 2009, s.24). 

I den traditionellt utformade undervisningen arbetar man oftast med att träna de svaga 

funktionerna, men detta kan leda för barn med nedsatt/avvikande inlärningsförmåga till det ena 

misslyckandet efter det andra. Detta skapar troligen ingen motivation till att lära, istället måste 

man, enligt Freltofte (1999), fokusera på elevens förmågor och styrkor när man som pedagog 

utformar sin undervisning. Detta är neuropedagogikens grundidé och liknar 

samarbetsinlärningens principer vilket beskrivits av Sahlberg och Leppilampi,(1998) och 

Putnam (1999). Dessa menar att införandet av samarbetsinlärning kan innebära en omfattande 

förändring av undervisningsprocessen (se följande avsnitt). 

Samarbetsinlärning 

Putnam, (1999) menar att införandet av samarbetsinlärning kan innebära en stor förändring vad 

gäller pedagogens undervisningssätt och är en god investering för det framtida klassrummet 

bestående av mångfald bland elever och lärare. I samarbetsinlärning är det viktigt att forma 

heterogena grupper där olikhet och mångfald ses som tillgång för gruppen. Det är till skillnad 

från grupparbete ett mer genomtänkt och utvecklande sätt att arbeta. Putnam understryker att 

införandet av samarbetsinlärning inte är något som sker på några timmar, utan snarare kan det ta 

upp till två, tre år. Det handlar om att tänka nytt och bryta mot de traditionella reglerna. Vidare 

är det väsentligt att pedagogen tydliggör för eleverna om syfte, mål, arbetsprocess och den 

avslutande utvärderingen.  

Göransson (2004) beskriver också ett liknande arbetssätt, men kallar det samarbetsinriktat 

lärande, där undervisningen skall syfta till att stödja varje barns unika och personliga 

utveckling. Olikhet skall betraktas som något naturligt och värdefullt. I teorin om 

samarbetsinlärning tar man fasta på Vygotskijs idé om den proximala utvecklingszonen som 

nämnts men även då genom samarbete med andra elever. Andra elever ses som viktiga resurser. 

I små grupper uppmuntras individens ansvar. Ju mindre grupperna är, desto tydligare blir varje 

elevs enskilda bidrag och ansvar. Detta i likhet med Putnam (1999) och Sahlberg och 

Leppilampi (1998) som menar att grundtanken med samarbetsinlärning är att eleverna lär sig 

bättre och effektivare tillsammans med andra. Genom samarbetsprocessen utvecklas elevens 

självkänsla, sociala färdigheter och inlärningsstrategier. I samarbetsinlärning är var och en 

ansvarig för sina gruppmedlemmars framgång men också samtidigt för sin egen inlärning. Det 

är nödvändigt att eleven känner meningsfullhet och sammanhang genom arbetsprocessen, där 

elevens förutsättningar och styrkor stöttar sina gruppmedlemmar. 

Syftet är att undervisningen skall bli bättre för eleven men också att gruppmedlemmarna på ett 

positivt sätt ska vara beroende av varandras framgång. Pedagogens roll blir att handleda snarare 

än att vara auktoritär i främjandet av en stödjande inlärningsmiljö, vilket innebär att ansvaret för 

lärprocessen hamnar till större delen hos eleven. Undervisningen skall stödja och förstärka 

utveckling av självkänslan, inlärningsförmågan och en positiv personlighet hos alla elever. 
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Kommunikation och miljöns påverkan på individen 

En viktig del i samarbetsinlärningen är samtal och utvärdering tillsammans med eleverna. Både 

Broberg et al. (2007) och Iwarsson (2007) tar upp teorin KASAM, Känsla Av SAMmanhang, 

som skapades av pionjären Aaron Antonovsky . Han kunde se att tre begrepp sammanfattade 

faktorer som var avgörande för att handskas med motgångar nämligen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Dessa utgör tillsammans begreppet KASAM. Begriplighet innebär att ha en 

insikt i det som händer inom oss och runt omkring och göra det begripligt. På så sätt kan man 

förstå det jobbiga som händer i livet. Hanterbarhet handlar om en känsla av att vi reder oss och 

inte känner oss som offer för omständigheterna. Meningsfullhet handlar om att hitta en mening 

med livet och på så sätt lättare klara oss igenom svårigheter vi stöter på. Iwarsson (2007) menar 

att det idag är i högre grad upp till individen att skapa en känsla av meningsfullhet, vilket förr i 

tiden var givet av religion och familjetraditioner. Ambitionen för att öka elevens KASAM är 

viktig för pedagogen vid samtal med barn.  

Doverborg (2000) menar att man måste se och arbeta med barnet som en helhet, men att 

utgångspunkten är i barnets tankevärld för att kunna utläsa deras känslotillstånd och sociala 

kompetens. Hon menar att pedagogens uppgift är att möta och utmana barnets tankevärld. Barn 

utvecklas genom ett eget aktivt deltagande och engagemang. Pedagogens uppgift blir att 

organisera undervisningen så att barnet blir tvunget att tänka och dra egna slutsatser. Vidare 

menar Doverborg (2000) att undervisningen måste anpassas efter barnet utifrån hur barnet ser 

på sin omvärld och vilka tidigare erfarenheter barnet bär med sig.  

Göransson (2004) skriver om inkludering och hur inkluderingsarbetet ser ut. Hon menar att 

förutsättningarna för att lyckas med inkludering är att man skapar tillfällen och ger tid till att 

samtala och utforma kommunikationen så att alla får möjlighet att delta och komma till tals. 

Vidare menar Göransson (2004) att normalpedagogik och specialpedagogik måste växa 

samman, där inkluderingsarbetet ses som en ständigt pågående process. Hon beskriver det 

progressiva undervisningssättet och menar att det bygger på att barns olikheter ses som en del i 

lärandet och även undervisningens utformning. Iwarsson (2007) menar att man som pedagog 

skall se till elevens nätverk, såsom föräldrar, anhöriga och andra möjliga resurser i elevens 

närhet, för att skapa ett gott samarbete och samspel som utgör ett skyddsnät för eleven. Nordin-

Hultman (2005) anser att för att elevers olikheter och variationsrikedom skall få utrymme måste 

även de pedagogiska rummen präglas av olikhet och variation.  Barn handlar ju inom de 

möjligheter eller brist på möjligheter som ett visst sammanhang erbjuder.  

  

För att få en fungerande kommunikation i undervisningen kan man behöva använda sig av 

AKK, alternativ och kompletterande kommunikation. Heister Trygg (1998) menar att de barn 

som har behov och kan dra nytta av AKK är de som har en bristande förmåga att kommunicera 

med sin omgivning. I detta räknar man inte in barn med hörselnedsättning eller dövhet då deras 

förstaspråk räknas som teckenspråk. 

En stor del av vår kommunikation bygger på kroppsspråk. Därför är det av största vikt att man 

ser de möjligheter som finns i det icke-verbala språket och ser vinster med att utveckla även det 

hos ett barn med kommunikationssvårigheter. Skall kommunikationen fungera ligger det på 

omgivningen att avläsa och tolka dessa reaktioner och signaler (Heister Trygg). Enligt Dahlgren 

(2007) är det omgivningens oförmåga att anpassa sin kommunikation som utgör problem. Då 

man skall fastställa behovet av AKK hos ett barn menar Heister Trygg (1998) att det är viktigt 

att utvärdera den nuvarande miljön, vilka kommunikationssätt som finns och drivkraften hos 

barnet till att kommunicera. En kommunicerande omgivning på samma nivå som barnet ligger 
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är viktigt för att utvecklingen skall bli så positiv som möjligt. För att utvecklas och fungera 

behöver barnet samspela med andra. För omgivningen krävs att tolka och lära sig 

kommunikativa försök och reagera förstärkande på dessa(Heister Trygg). Dahlgren (2007) 

menar att personer som har autism och AS ofta har ritualer och rutiner som är utan egentligt 

syfte. Det är viktigt att detta tolkas rätt av omgivningen, då det kan vara ett funktionellt 

beteende där personen som har NPF endast försöker inordna sin värld i något som för honom 

eller henne är begripligt (Dahlgren). Heister Trygg (1998) lägger stor vikt vid den omgivande 

miljön där barnet befinner sig. Det är viktigt med utformningen av undervisningsmiljön, men 

även att pedagoger får adekvat utbildning. Detta för att som Dahlgren (2007) menar att: 
/…/man måste utgå från individens förutsättningar, den aktuella situationen och den samlade 

kunskapen kring funktionsnedsättningen (s.167).   

Jalakas (2007) beskriver att det som neurotypiska personer [uttryck som används av en del som 

har NPF, då de talar om personer utan funktionsnedsättningar] lär sig automatiskt. Basala 

kunskaper som exempelvis hur man handlar och lagar mat, måste personer som har NPF arbeta 

hårt för att uppnå. Författaren menar att det krävs en väldigt konkret pedagogik, steg för steg där 

allt bryts ner på detaljnivå. Hon beskriver att metoden Teacch (Treatment and Education of 

Autistic and related Communication handicaped Children) används mycket idag. Detta innebär 

en tydligt strukturerad undervisning. Dock har det anpassats till svenska förhållanden och kallas 

här för tydliggörande pedagogik. Kort beskrivet går denna pedagogik ut på att lärandet skall bli 

tydligt för eleven, där frågorna: Vad? När? Var? Hur? Hur mycket? Hur länge? Vad händer 

sedan? besvaras med hjälp av ord och bild. Detta för att ge eleverna en begriplig och tydlig 

omgivning (Jalakas).   Autismforum (100428) beskriver att syftet med tydliggörande pedagogik 

är att göra människors handlingar, händelser och omgivande miljö hanterbar för personen. Målet 

är att det ger förutsättningar till delaktighet och självständighet i samhället så långt det är 

möjligt. I upprättandet av undervisningen är det viktigt att kartlägga både omgivning och 

personliga förutsättningar för att kunna skapa en plan med rätt redskap och hjälpmedel för 

personen. Genom att ta reda på personens styrkor kan man hitta andra vägar för att kompensera 

svagheterna. Bra hjälpmedel kan vara att visuellt synliggöra tiden, timglas, kvartsur eller genom 

konkret stöd av omgivningen genom att placera eller använda ett föremål som symboliskt står 

för exempelvis att det är rast, eller nu är det mat (www.autismforum.se, 100428).  

Rønhovde (2006) beskriver pedagogiska grundprinciper för en god undervisning. Hon menar att 

det är viktigt med tydlig struktur, rutiner och stabilitet. I likhet med tydliggörande pedagogik 

menar Rønhovde (2006) att grundprinciperna är: 

 Tid – eleven ska veta när saker och ting ska ske. 

 Plats – eleven ska veta var han eller hon ska vara någonstans. 

 Personer – eleven ska veta vem han eller hon ska arbeta ihop med. 

 Aktivitet – eleven ska veta vad som kommer att ske (s.216). 

Undervisningen skall också bl.a. utformas så att eleven får konkret information, ett besked i 

taget, en uppgift, få personer inblandade i undervisningen och helst inga avsteg från den 

planering som gjorts. Detta ger förutsägbarhet, översikt, överblickbarhet och trygghet för 

eleven.  

 

 

 

http://www.autismforum.se/
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Metod 

I följande avsnitt redovisas den metod som använts för att uppnå studiens syfte. Vidare beskrivs 

urval och genomförande av intervjuer, etiska aspekter och studiens tillförlitlighet.  

Metodval 

Då syftet med studien är att undersöka några verksamma trä- och metallslöjdslärares 

erfarenheter, tankar och upplevelser kring sin undervisning för elever som har någon form av 

NPF, hur denna elevgrupp kan bemötas samt vilka arbetssätt som gynnar denna elevgrupp, gör 

att valet av metod blir en kvalitativ intervjustudie. Detta möjliggör till ett personligt möte och 

samtal mellan intervjuare och informant.  

Fördelen med intervjuer kan vara att intervjuaren ges möjlighet att urskilja detaljer och få en 

djupare förståelse för informantens perspektiv, erfarenhet och upplevelser (Kvale, 1997). Vidare 

menar Kvale att intervjuaren lättare kan göra direkt återkoppling och fastställa att inga 

missförstånd skett och att intervju som samtal är det bästa sättet att ta del av en annan persons 

livsvärld och utveckla innebörden av insamlad data. 

Nackdelen är att det är tidskrävande gällande förberedelse, genomförande och bearbetning. 

Ytterligare en risk är att informanten påverkas av intervjuaren vilket kan färga resultatet eller att 

informanten förskönar sina utsagor. Kvale (1997) menar att det går att förhindra om intervjuaren 

tar detta i beaktande vid tolkning och analysering av insamlad data. 

Intervjufrågorna är standardiserade (se bilaga 1). Med detta menas att frågorna ställs i en 

förutbestämd ordningsföljd, likväl med en öppen karaktär, både vad gäller frågor och svar 

(Kvale, 1997). Alltså, formuleringen av frågorna har gjorts så öppen som möjligt för att inte 

vara ledande utan erfarenhets- och upplevelsesökande. Vidare finns utrymme för relevanta 

följdfrågor vid behov. Denna utformning ger en relativt hög grad av struktur. Trots detta 

utrymme för friare samtal. 

Urval 

Urvalet har gjorts för att finna olika typer av informanter passande för studiens 

undersökningsområde. Vid första urvalstillfället valdes fyra informanter med den gemensamma 

nämnaren att de alla gått sin utbildning inom trä- och metallslöjd vid samma tidpunkt. De har 

alla olika mycket förkunskap och kompetens inom området och har idag varit verksamma lärare 

mellan tre och fem år.  Efter vidare eftertanke utökades antalet till sex deltagare, detta för att få 

informanter med lång arbetserfarenhet. De två informanterna som tillkom har varit verksamma i 

yrket 35 respektive 36 år. Fem informanter kontaktades via e-post med förfrågan om deltagande 

i studien, den sjätte deltagaren kontaktades personligen på sin arbetsplats. Samtliga deltagare är 

verksamma i grundskolor, fem av deltagarna på F-9 och en deltagare på F-6 skola. En deltagare 

är verksam på en grundskola som endast riktar sig till studiens målgrupp. Slutligen har i urvalet 

setts till att både kvinnliga och manliga trä- och metallslöjdlärare blivit representerade, två 
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kvinnliga och fyra manliga, endast med syftet att skapa en större heterogenitet i urvalet. För att 

uppfylla konfidentialitetskravet utelämnas deltagarnas placering i Sverige, se vidare under 

rubrik Etiska aspekter. 

Tidsaspekten har gjort att studien intar ett lärarperspektiv. Avsikten är att genomföra ytterligare 

en studie nästa termin i fördjupningskursen inom specialpedagogik och då undersöka 

elevperspektivet. 

Genomförande 

Studien bygger på intervjuer med totalt sex informanter. Den ursprungliga intentionen var att 

genomföra kvalitativa intervjuer med samtliga deltagare. Då två av deltagarna är bosatta ute i 

landet och resurserna gällande tid och pengar var knappa resulterade det att dessa två intervjuer 

skedde via e-post. Ett brev med instruktion och presentation rörande studiens syfte och 

bakgrund bifogades det frågeformulär vilka informanterna erhöll (se bilaga 2). Övriga fyra 

deltagare har på förhand fått samma information via e-post, dock en liten skillnad i 

frågeformulärets utseende (se bilaga 1).  

Genomförandet av intervjuerna skedde på en av informanterna önskad tid och plats. Tre 

intervjuer utfördes enskilt, avskilt från övrig skolverksamhet, för att undvika avbrott. Den fjärde 

intervjun ägde rum på en av informanten valt café. Samtliga deltagare godkände ljudupptagning 

under intervjun, vilket gjordes med hjälp av en mp3-spelare med diktafonfunktion. Insamlingen 

av empirin genomfördes under mars och april månad, år 2010. 

Intervjufrågorna har ställts i en förutbestämd ordningsföljd men med en öppen karaktär, vidare 

har relevanta följdfrågor ställts vid behov.  

Mitt bias var från början inte neutralt, då jag haft tidigare erfarenheter kring hur slöjdlärare 

anpassat eller inte anpassat sin undervisning. Detta har varit en del av min förberedelse, där stor 

vikt lagts vid frågeformuleringar vilka inte skulle vara ifrågasättande eller spegla mina 

förutfattade meningar. Detta var också en orsak till valet av att ha en bestämd ordningsföljd på 

intervjufrågorna, så att jag så lite som möjligt skulle påverka informanternas svar. 

Etiska aspekter 

Intervjustudien genomfördes i enlighet med de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De tillfrågade deltagarna informerades 

på förhand om studiens övergripande syfte och att medverkan var frivillig och när som helst kan 

avbrytas, i enlighet med informationskravet. För att uppfylla nyttjandekravet har deltagarna 

informerats om att insamlad data från intervjun endast är avsedda för min studie. För att 

bekräfta att deltagaren fortfarande var villig att medverka inleddes intervjuerna med en formell 

förfrågan om informantens samtycke till och godkännande av ljudupptagning under intervjun, 

samtyckeskravet, vilket underlättar för efterarbetet och har haft en avgörande betydelse för att få 

med all information. För att uppfylla konfidentialitetskravet, vilket innebär att studiens 

informanter inte ska kunna identifieras vare sig av utomstående eller av varandra, har jag 

tilldelat samtliga deltagare fingerade namn. Samtliga har fått kvinnliga namn också detta ett led 

i att anonymisera.  Vidare utelämnas information om skolornas och kommunens namn där 

informanterna är verksamma. Slutligen har jag i enlighet med övriga rekommendationer 

tillfrågat informanten om de vill ändra, lägga till eller ta bort någon innan jag avslutat intervjun 

och om de önskar ta del av studiens resultat. 
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Bearbetning av data 

I första bearbetningen transkriberades ljudupptagningen ordagrant vilket innebär att jag skrev 

ner alla talade ord, dock inte skratt, harklingar och pauser.  Vid nästa steg omvandlades valda 

delar från talspråk till skriftspråk där jag uteslöt onödiga upprepningar och ord som inte hade 

relevans för informantens budskap. Detta för att lättare kunna se likheter och skillnader mellan 

de olika informanternas svar. Vidare gjordes en sammanställnig av det transkriberade materialet 

för att utifrån min tolkning kunna urskilja teman med utgångspunkt i frågeområdena (Kvale, 

1997). Samtliga transkriptioner lästes igenom flertalet gånger för att på så sätt skönja mönster 

och få fram relevant information för studiens område. Utifrån bearbetat material i framkomna 

kategorier, analyserades sen på vilket sätt dessa stämde eller inte med litteratur och tidigare 

forskning (Backman, 2008) 
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Resultat 

Följande avsnitt inleds med en kort presentation av studiens deltagare. Medvetet beskrivs endast 

deras erfarenheter av att arbeta med elever som har NPF samt verksamma år i yrket . Vidare 

beskrivs studiens resultat under rubriker vilka är de kategorier som framkommit under 

bearbetningen av materialet. 

Studiens deltagare 

Eva har arbetat 35 år som slöjdlärare och har praktisk erfarenhet av att arbeta med elever som 

har NPF. Även viss fortbildning i ämnet, vilket gett teoretisk erfarenhet. 

 

Fia har arbetat 36 år som slöjdlärare och har haft elever som har NPF redan från början av sitt 

yrkesverksamma liv, vilket gett Fia praktisk erfarenhet. 

 

Ida har arbetat i ca tre år som slöjdlärare och har huvudsakligen fått erfarenhet av att ha arbetat 

med elever som har NPF på sin nuvarande arbetsplats. Ida har inte fått fortbildning på 

arbetsplatsen, dock gjort egna efterforskningar i ämnet på nätet. 

 

Liv har arbetat fem år som slöjdlärare, på sin nuvarande arbetsplats. Erfarenhet av elever som 

har NPF har Liv från sin nuvarande arbetsplats, från en resursklass på en tidigare arbetsplats och 

som ledare på läger för personer som har NPF. Vidare har Liv varit på många föreläsningar i 

ämnet och på så sätt fått teoretisk och praktisk erfarenhet. 

 

Mia har arbetat tre år som slöjdlärare och har fått praktisk erfarenhet av att arbeta med elever 

som har NPF på sin nuvarande arbetsplats. Där undervisar Mia i en liten grupp med anpassad 

studiegång. Mia har läst lite specialpedagogik under sin utbildning vilket gett teoretisk 

erfarenhet. 

 

My har arbetat fem år som slöjdlärare på sin nuvarande arbetsplats, som är en skola vilken riktar 

sig enbart till elever som har NPF. Innan har My arbetat helger och med kolloverksamhet för 

personer som har NPF. Genom sin nuvarande arbetsplats har My fått omfattande fortbildning 

och handledning på området, vilket gett My både praktisk och teoretisk erfarenhet. 

Resultat och analys 

Kompetens 

Sammantaget anser fem av studiens deltagare att de inte fått med sig beredskap från 

lärarutbildningen för att möta elever som har NPF. Då två av studiens deltagare utbildades fanns 

inte ens begrepp som ADHD. En deltagare har läst viss specialpedagogik under sin utbildning 

då fokus legat på elev som har NPF. En deltagare nämner att det under AUO2 [allmänna 
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utbildningsområdet] förekommit lite specialpedagogik, men saknade då arbetssätt för hur man 

bemöter denna elevgrupp, deltagaren tyckte att det fokuserades mer på integrering, inkludering 

och exkludering.  

Fem av deltagarna anser att det borde vara mer specialpedagogik under utbildningen. Den sjätte 

deltagaren anser att utbildning till viss del är bra, men ger ett starkt intryck av det är i praktiken 

man lär sig bäst, learning by doing. 

Ida menar att:  
/…/en del [elever] behöver en mer fyrkantig undervisning än vad man tänkt från början. Man 

lär sig ju med tiden, men det hade ju varit bra att få veta det redan under utbildningen. 

My menar att genom att få utbildning för att bemöta elever som har NPF så gynnar det alla 

elever, då det handlar om att se alla elever för den de är. 
Absolut, under hela utbildningen tycker jag att man ska prata om neuropsykiatriska 

funktionshinder, jag tycker alla lärare ska vara förbered att möta den här typen av problematik, 

för den finns överallt, i hela Sverige (My). 

Fyra av studiens deltagare har genom praktisk erfarenhet inhämtat kompetens att möta elever 

med NPF, en av dessa har även haft viss fortbildning på sin arbetsplats. Två av deltagarna har 

genom tidigare arbeten fått praktisk erfarenhet och på nuvarande arbetsplatser både fortbildning 

och handledning. Två deltagare nämner att det är viktigt att vända sig till eleven också för att 

lära sig mer.  
Om jag bemöter varje elev med att leta mig fram, känner jag då att jag inte når fram till en 

elev, att den inte tycker det är roligt eller inte gör som den ska, så kan jag ju alltid gå till 

eleven och fråga. Då hittar man specialpedagogiken med eleven och gör man så behöver man 

inte veta vilken diagnos eleven har. Diagnosen kan vara en hjälp på vägen, men det är inte en 

nödvändighet (Liv).    

Liv menar att eleven kan vara källa till fortbildning, att genom eleven lära sig vad som fungerar 

och inte fungerar och som lärare hålla ett öppet sinne. 

Diagnos: möjlighet, problem eller säkerhetsrisk?  

Tre av deltagarna menar att diagnosen gör skillnad för hur de bemöter eleven. Förväntningarna 

är inte riktigt lika höga som när eleven inte har diagnos och förståelsen är också större. 
Det är ju synd att det ska behövas en diagnos, man ska ju kunna se alla för vad de är ändå 

(Ida). 

De övriga tre menar att diagnosen inte gör skillnad. Däremot finns en större förståelse för behov 

av kortare pauser, bristande tålamod och att det finns problematik att ta hänsyn till, men kraven 

blir inte andra bara för att eleven har en diagnos. 
Jag förväntar mig att de ska göra sitt bästa och det bästa är olika för varenda unge och en del 

har diagnos som påverkar och andra har det inte (Liv). 

I bemötandet av eleven säger tre deltagare att diagnosen gör skillnad. Ida menar att det kan vara 

skönt att veta att eleven har en diagnos och att det inte ligger hos henne som lärare, då är det 

lättare att ge eleven förståelse. 

Övriga tre deltagare menar att det inte är diagnosen som påverkar hur de bemöter eleven, utan 

eleven själv. Diagnosen är bara en del av personen och hur eleven fungerar. Liv menar att om 

hon vet hur eleven fungerar och är öppen för det så anpassar hon undervisningen efter de 

förutsättningar som finns, men det gör hon för alla elever så diagnosen gör ingen skillnad. 
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Diagnosen tänker jag inte ens på. Jag tror att de kunskaper jag har om olika diagnoser gett mig 

ett förhållningssätt till och en förståelse för människors olika sätt att vara och fungera på 

(Mia). 

Två av deltagarna har svårt att se positiva sidor av att ha elever som har NPF. En av dessa kan 

ändå se att exempelvis elever som har ADHD ofta kan ha ganska kreativa idéer, men menar att 

det ofta blir lite hafsiga jobb, inte så planerade. Eva menar att: 
Jag har svårt att se positiva effekter av att ha elever med dessa funktionshinder, men då de 

klarar av att följa den normala studiesituationen gläds man. 

Två andra deltagare menar att alla har samma möjligheter, finns inga omöjligheter men 

processen kan se lite olika ut. Liv lyfter det positiva med att ha elever som har NPF och menar 

att i synnerhet elever som har AS har en stor idérikedom vilket gör att de ofta tänker utanför 

boxen.  
De har ofta projekt som är komplicerade, tekniskt och konstruktionsmässigt sett. Det är 

definitivt en tillgång, alla roliga idéer och infall kommer fram vilket också inspirerar de andra 

eleverna. Beviset på att allt är möjligt, det står de här eleverna för!(Liv). 

Sista deltagaren menar att möjligheterna ligger i hennes arbetsplats som ger förutsättningar till 

att arbeta nära eleverna, för att hitta vad som inspirerar dem och vad deras lockelse är. 
Att ta reda på och utnyttja deras specialintressen gör att de helt plötsligt tycker det är roligt 

med slöjd(My). 

Tre av deltagarna upplever att utagerande elever kan vara en säkerhetsrisk vilket tar mycket 

energi och tid från läraren. Ida beskriver att när det hänt någon typ av olycka i hennes slöjdsal så 

är det oftast en elev som har NPF som varit inblandad, vilket gör att hon håller extra uppsikt 

över dessa elever. Fia menar att det alltid finns problem med att undervisa elever som har NPF, 

men hon upplever det stimulerande och roligt att hitta lösningar och enkla strategier för att 

skapa en situation så att eleven lyckas. 

Två deltagare upplever inte att det utgör någon säkerhetsrisk med elever som har NPF. Inte mer 

än med andra elever och säkerhetsmedvetandet finns alltid med oavsett elever, just för att det är 

en slöjdsal med verktyg som kan bli farliga vid felhantering. 
Inte mer än att ’en kniv är vass’ man skär sig, folk skär sig så är det, det går ju inte att helt 

undvika (My).  

Två deltagare anser att en större öppenhet skulle hjälpa den här elevgruppen, då det kan te sig 

som en dold funktionsnedsättning, vilket gör att eleverna ofta kan bli missförstådda och 

ifrågasatta. Med en öppenhet kring diagnosen skulle det underlätta för elever, lärare, 

klasskamrater och föräldrar menar My. För att ändra detta menar Liv att dialogen mellan skola 

och hem måste bli bättre, en aktiv insats riktad till föräldrar. Liv tror att föräldrar vill skydda 

och inte berättar för att diagnosen ofta är så problemorienterad. 
Man brukar inte säga att ’grattis, du har ADHD, du kommer få jättemycket gjort i ditt liv’. Det 

blir så skamfyllt många gånger och det ligger oftast inte hos barnen utan vuxenvärlden. Barn 

har inte fördomar så som vuxenvärlden har (Liv).  

My menar att kommunikationen kan vara en utmaning ibland, beroende på hur svår 

funktionsnedsättning eleven har. Även den dåliga motorn, att det kan vara svårt för eleven att 

påbörja något nytt moment, kan vara problematiskt.  



 

 24 

Undervisning 

Gällande utformning av undervisningen menar en deltagare att hon inte gör något utöver det 

vanliga. Fia framhäver sig själv som viktig i mötet med eleverna och den som måste vara en 

tydlig och trygg ledare samt att hon ger dessa elever mer tid och stöd. Fia är också den deltagare 

som nämner att hon tycker att det fungerar bättre om elever som har NPF får arbeta i grupp.  
För de här barnen [hon menar elever som går i grundsärskolan] är det rätt bra om man jobbar 

lite i grupp, att inte var och en nöter på sitt håll. Man får stöd av varandra (Fia). 

Två deltagare menar att det är viktigt med en tydlig struktur, med fastare ramar. Dessa skiljer 

sig dock åt så till vida att ena deltagaren menar att det är en mer steg för steg undervisning som 

krävs. Den andra deltagaren har en mycket tydlig grundstruktur, likt ett schema som lektionen 

följer och tydliga regler om vad man får och inte får göra i slöjdsalen. Inom dessa ramar ges 

eleverna frihet att arbeta med öppna teman där eleven själv får komma med idéer och förslag på 

vad de skall göra.  

My menar att: 
Jag har alltid tänkt så här med min undervisning att jag är medveten om att eleverna har 

svårigheter, men jag försöker ändå att möta dem som vem som helst. De är en elev som ska 

tycka att det är roligt att lära sig och ska få ut någonting av det, känna kreativitet och det är 

alltid utgångspunkten. 

My använder även pictogramschema [kognitivt bildstöd] och en time timmer [visuellt 

hjälpmedel för tidsuppfattning, klocka med ett rött fält som minskar i takt med tiden] som stöd 

för eleverna. My i likhet med två andra deltagare menar att utgångspunkten för undervisningen 

är lika för alla, men med öppenhet för olikheter. Mia anpassar handledningen utifrån elevens 

behov och för vissa som behöver gör hon material som är steg för steg instruktioner. Även My 

använder sig av steg för steg instruktioner för elever som har svårt att påbörja nya moment. Liv 

har friare ramar med större utrymme för pauser och menar att exempelvis elever som har 

ADHD är otroligt effektiva när de är på topp, men när de är helt orkeslösa låter hon dem ta paus 

och säger till eleven att det är ok då hon vet att de alltid tar igen när energin är hög. Hon är 

tydlig med att säga det till eleven och att den inte heller får störa andra. Som hon menar att: 
Det här fungerar, för det handlar inte om en ovilja eller att man är lat och inte vill, det bara går 

inte den dagen. Sen har jag också öppna kvällar [då Liv har planeringstid] där eleverna får 

komma och jobba självständigt för att komma ikapp om de vill (Liv).  

Tre deltagare nämner samarbete med assistent i slöjdsalen. Ida har efterfrågat och vill ha 

assistent, men får inte det stödet från rektor. Fia har tillgång till assistenter och använder sig av 

dem och ser det som en hjälp att de är med under lektionerna. My har också tillgång till resurs 

[säger resurs istället för assistent] men anser att det inte behövs, annat än i undantagsfall om en 

elev har mycket svårt att påbörja moment och behöver stöd i steg för steg undervisning. 

Miljö 

Fem av deltagarna beskriver att miljön är väldigt viktig och har stor påverkan på eleven. Den 

sjätte deltagaren ser individen som problematisk och nämner inte hur miljön kan påverka elever 

som har NPF. Fyra menar att slöjdmiljön tyvärr utgör problem för elever som har NPF. 

Slöjdmiljön innebär massor av ljud och synintryck, där alla är i rörelse, vilket ofta är svårt för 

elever som har NPF. My menar att miljön behöver vara tydligt strukturerad för att skapa 

självständighet hos eleven. En slöjdsal som är tydligt indelad i ta bort verktyg och lägga till 

verktyg, där syftet med verktyget blir visuellt tydligt gör eleverna mer självständiga menar My. 
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Som hjälp kan eleverna ha mp3-spelare, hörselkåpor och tillåtelse att ta paus när det behövs, 

beskriver tre deltagare. Gärna med avskärmning, men det är svårt att få till i en slöjdsal menar 

dessa deltagare. 

 

Det finns också fördelar med slöjdmiljön menar tre deltagare. Liv beskriver hur elever som har 

spring i benen får utlopp för det och att ämnet i sig många gånger är väldigt viktigt för dessa 

elever, vilket gör att eleven kommer till sin rätt. My beskriver att inga av hennes elever [alla har 

NPF] får utbrott när de är i slöjdsalen. Detta tror My beror på att det är en tillåtande miljö. 

Eleverna får gå runt, prata med varandra, hjälpa varandra och ta pauser när det behövs. 
Slöjden är tillåtande och upplevs som fritt av eleverna. De känner att de inte har samma krav 

på sig som de har i andra lektioner (My).   

Fia beskriver hur elever som har NPF mår bra av ordning och struktur. 
De barnen mår ju bra av att jag har en viss kantighet, en ram som vi håller oss inom och det 

brukar fungera bra för dem. De mår bra av att jag vill ha ordning och de regler som vi har här, 

att inte störa andra, då har de något att hålla sig till (Fia).  

Delaktighet 

Samtliga deltagare anser att utformningen av undervisningen gör skillnad för elevens 

delaktighet i slöjden. Ida drar parallell till Vygotskij och menar att: 
För att kunna bli kreativ måste du kunna någonting innan, man måste ge eleven en grund, 

annars stampar de på samma ställe. 

Två deltagare beskriver att det är viktigt att fånga elevernas intresse, en förutsättning för att 

undervisningen skall fungera bra. Fia menar att det är upp till henne hur delaktiga eleverna blir 

och hon vill att de skall vara delaktiga [delaktiga i sin process, inte med klassen], det är 

grundidén med slöjd. Mia menar att det handlar både om gruppdynamiken men också att det i 

slöjdämnet är mycket individuell handledning vilket gör det möjligt för henne att anpassa sitt 

förhållningssätt efter elevens behov. Liv menar att lärarens förhållningssätt och attityd 

framförallt gör skillnad och är avgörande för hur gruppdynamiken blir. 
Det går ju att stigmatisera elever, man kan vara anklagande och problemorienterad och då 

kommer alla elever att tycka att den här eleven X är ett problem. Eller så kan man vara 

lösningsorienterad, se till möjligheter och hålla eventuell kritik till det privata och lyfta det 

positiva i gruppen. En problemorienterad lärare kommer få en problemklass och en 

lösningsorienterad lärare, en klass som fungerar (Liv). 

Två deltagare beskriver att elever som har ADHD lätt kan bli klassens clown och stå för 

underhållning. Ida menar att klassen ibland kan bli störda av elever som har NPF och som Ida 

beskriver: 
De kan också ha ganska stark status och när de väl är borta säger klassen att ’oj va skönt’, men 

de skulle aldrig våga säga något negativt när eleven [som har NPF] är där.  

Två deltagare svarar inte riktigt på hur de ser på elevernas delaktighet med klasskamraterna. Liv 

beskriver att elever som har AS ibland väljer/har inget behov av att interagera med kamrater och 

detta gör ibland lärare ett större problem av än vad det skulle behöva vara. De elever som plågas 

av ensamheten måste självklart stöttas med handledning och diskussioner om hur man agerar 

och umgås socialt, anser Liv. 
Det är alltid så att man fokuserar på det friska hos eleven, vad är det som fungerar och vad kan 

förstärkas. Då lyfter man det, så att eleven känner att den lyckas och genom det växer, tillslut 

har man en mer hel elev (My). 
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Mia arbetar för att alla skall bli inkluderade så långt det går. Det är hennes sätt att utforma 

undervisningen som gör att både grupp och individ kan utvecklas optimalt. 
Alltså måste undervisningen vara flexibel och inte statiskt utformad (Mia). 

Fyra av studiens deltagare anser att det inte är problematiskt att inkludera elever som har NPF i 

sin undervisning. En deltagare menar att de utagerande eleverna kan vara svåra, då hon upplever 

att de stör och hittar på ganska mycket som kan bli farligt. Fia anser att om eleven får utbrott får 

de inte vara i slöjdsalen. Men menar att det inte händer så ofta för de blir så konkret lärdom när 

utbrott leder till att de inte får vara kvar. Mia anser att det inte heller är svårt att inkludera elever 

som har NPF, utan det handlar om gruppdynamik. 
Det finns elever med diagnoser representerade i grupper som fungerar bra och vise versa 

(Mia). 

Måluppfyllelse 

Det framkom att fem deltagare anser att måluppfyllelsen inte skiljer sig för elever som har NPF 

i jämförelse med övriga elever.  
Det är ingen skillnad mellan denna elevgrupp och andra, det ligger på individnivå. Alla elever 

kanske inte har möjligheten/förmågan att nå de högsta betygen i ämnet med det hänger inte på 

diagnos eller inte (Mia). 

My menar att man måste hitta vägar runt de problem som finns. Kan en elev inte exempelvis 

redovisa muntligt måste läraren erbjuda andra lösningar och alternativ.  
En elev som hade selektiv mutism

1
 och inte pratade i skolan när hon skulle göra muntliga 

redovisningar, så gjorde hon det [redovisade] hemma, spelade in det och mailade till skolan, 

för hemma gick det att prata. Så löste vi det, så länge hon håller föredraget så spelar det ingen 

roll (My). 

Ida anser att kunna ta eget ansvar och planera sina projekt kan vara svårt gällande 

uppnåendemål årskurs fem för elever som har ADHD, men att det jämna ut sig i årskurs nio. Då 

menar Ida att dessa elever har fått lättare att koncentrera sig och lärt sig lite mer självdisciplin. 

                                                      
1 [kännetecknas av att barnet är tyst i skolan eller i andra offentliga sammanhang samtidigt som 

det talar och kommunicerar obehindrat hemma, tystnaden beror inte på svårigheter att förstå eller 

använda språket, www.selektivmutism.se, 100504]. 

http://www.selektivmutism.se/
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Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en metoddiskussion. Sedan följer diskussion rörande resultat och 

bakgrund kopplat till studiens frågeställningar och studiens syfte vilket var att undersöka några 

verksamma trä- och metallslöjdslärares erfarenheter, tankar och upplevelser kring sin 

undervisning för elever som har någon form av NPF, hur denna elevgrupp kan bemötas samt 

vilka arbetssätt som gynnar denna elevgrupp. Avslutningsvis mina reflektioner. 

Metoddiskussion 

Denna studie står inte för en absolut sanning, utan är min tolkning av informanternas budskap 

och insamlad data. Det är vidare en bild av de i studiens medverkande informanter och deras 

uppfattningar, erfarenheter och upplevelser. 

Kvale (1997) beskriver sanning som en social konstruktion, något som händer i samspelet 

mellan människor, vidare menar Kvale att: 
 Valideringen blir beroende av den hantverksskicklighet som utvecklas under undersökningen, 

med ständigt kontrollerande, ifrågasättande och teoretiskt tolkande av upptäckterna (s. 218). 

Risken som finns är att den information som framkommer genom intervjuer kan ifrågasättas, 

vilket gör att forskaren måste vara medveten om vilken sanning som eftersöks. Då syftet med 

denna studie var att fånga informanternas erfarenhet kring undersökningsområdet, menar Kvale 

(1997) att intervjufrågornas utformning kan leda till en erfarenhetsmässig tolkning av 

informantens utsagor. 

Tillförlitligheten gällande insamlad data måste anses som god, då fyra intervjuer 

dokumenterades genom ljudupptagning och resterande två intervjuer skedde via e-post där dessa 

två informanter bidragit med sina egna texter. I dessa två fall kan det dock finnas en risk att 

informanterna ger sina valda versioner och inte det de egentligen tycker. Vid personlig intervju 

har forskaren chans att läsa av kroppsspråk och gester för att på så sätt tolka budskapet, denna 

chans går om intet då forskaren får en färdig text.  

Samtliga informanter har tagit del av samma introduktionsbrev rörande studiens bakgrund och 

syfte. Medvetenheten kring problematiken att fyra intervjuer ägt rum i direktkontakt med 

informant och intervjuare och två intervjuer ägt rum via e-post har hela tiden funnits med i 

beaktande vid bearbetning, tolkning och analysering av insamlad data. Att få svar via e-post gör 

att informationen kan bli mindre uttömmande än vid direkt intervju och följdfrågor svårare att 

ställa, vilket kanske gör att förståelsen inte blir lika djup i dessa två intervjuer. Likväl är det 

informanternas budskap som framkommer. Jag har också varit medveten om att informanterna 

arbetat på olika typer av skolor med olika elevunderlag, vilket gjort att när de besvarat mina 

frågor haft olika typer av elever i tankarna. För mig har just olikheterna varit intressanta. Att ha 

med deltagare som redan har kunskap kring NPF och några som inte har lika mycket, gör 

resultatet tydligare anser jag.  

Jag hade kunnat välja observation som metod. Men då det var informanternas tankar, 

erfarenheter och upplevelser jag velat studera och inte min tolkning av undervisningen, anser 

jag att intervju som metod var det passande valet. Om jag skulle göra denna studie en gång till 

skulle jag förändra metoden så till vida att jag skulle göra direkta intervjuer med samtliga 
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informanter. Frånsett detta och tidigare nämna risker, vilket tagits med i beaktande vid 

bearbetning av data, skulle jag välja samma tillvägagångssätt som beskrivits i metodavsnittet.  

Vilken kompetens har och behöver slöjdlärare för att möta denna 

elevgrupp? 

Resultatet av studien pekar på ett behov av mer utbildning kring NPF vilket skulle ge en större 

beredskap att möta elevgruppen i fråga. Frånsett om man som student väljer att läsa 

specialpedagogik under lärarutbildningen, tas i stort sett inget upp som rör elever som har NPF. 

En deltagare i studien har gjort ett aktivt val och läst specialpedagogik och på så sätt fått med 

sig kunskap kring elever som har NPF vilket också gett denna deltagare en teoretisk förståelse 

och beredskap att möta dessa elever. Så som utbildningen nu ser ut är det alltså upp till 

studenten och dennes intresse om denna kunskap inhämtas under utbildningen. En deltagare 

menar att det under AUO2 tas upp lite specialpedagogik, men då med fokus på integrering, 

inkludering och exkludering och inte arbetssätt att bemöta och kunskap kring elever som har 

NPF. Jag tolkar det så att det finns en brist på kompetens där lärarutbildningen inte lyckats ge 

sina studenter lämplig beredskap och utbildning. De deltagare i studien som visar på en stor 

kompetens har tidigare erfarenheter och på eget initiativ skapat sig förståelse och kunskap 

rörande elever som har NPF. Jag menar alltså att om en pedagog skall bli kompetent inom detta 

område krävs ett eget intresse och att antingen göra ett aktivt val under sin utbildning eller 

genom att tillse att få fortbildning på sin arbetsplats. Är det så en skola för alla skall vara? Där 

det för elever som har NPF blir ett lotteri och har de tur hamnar hos en lärare som äger 

kompetens att bemöta, inspirera och utforma en undervisningsmiljö som gynnar elevens 

kunskapsutveckling? Fem deltagare anser att det borde vara mer specialpedagogik under 

utbildningen. My menar att genom att få utbildning för att bemöta elever som har NPF så kan 

läraren se alla elever för den de är, vilket gynnar alla elever och inte bara de som har NPF. Intar 

man detta perspektiv är det så som Liv i likhet med My menar lättare att också använda eleven 

som en källa till fortbildning, genom eleven lära vad som fungerar och inte fungerar och som 

lärare hålla ett öppet sinne. Detta synliggör ett annat förhållningssätt till eleven och en 

människosyn som genomsyras av tron på personen och dennes styrkor och förmågor. Att det i 

varje människa finns egenskaper som är positiva och utvecklingsbara. 

 

Utifrån det som framkommit i intervjuerna tolkar jag att behovet av att ha assistent eller inte, 

kan bero på att med kompetens finns en annan beredskap och insikt i hur man kan bemöta 

elever som har NPF. My som har stor kompetens gällande elever som har NPF anser sig inte ha 

behov av assistenter i slöjdsalen, hon har tydliga strategier för hur hon utformar sin 

undervisning vilket ger ett positivt klassrumsklimat och en fungerande undervisningssituation 

för både henne och eleverna. Medan det finns deltagare i studien som anser att behovet finns, 

men de får inte hjälp. Kanske skulle det i dessa fall kunna avhjälpas om rektorn tog sitt ansvar? 

Rektorn har det övergripande ansvaret för att fortbilda sin personal så att kompetens finns att 

bemöta elever som har NPF (Lpo 94). I likhet med Jalakas (2007) menar fem av studiens 

deltagare att läraren behöver kunskap om funktionsnedsättningar för att kunna utforma 

en undervisningsmiljö som är konkret, tydlig och begriplig. En kostnadsfri resurs som 

finns tillgänglig för rektorer och lärare samt vårdnadshavare att nyttja är 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Ditt kan man vända sig då behov av 

fortbildning, stöd, hjälpmedel eller handledning uppstår. Brodin och Lindstrand (2007) 

menar att om målet med en skola för alla är att inkludera samtliga elever blir ökade 
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specialpedagogiska kunskaper hos lärare ett måste för att kunna möta alla elever. Detta 

styrker vad My anser att de kunskaper, strategier och undervisningssätt hon använder är 

något som skulle gynna alla elever oavsett funktionsnedsättning eller ej. En stor 

utmaning för slöjdlärare är att det finns många olika elevgrupper som läraren möter 

varje dag, vilket kan göra det svårare att sätta sig in i varje elevs eventuella problematik. 

För att läraren skall kunna hantera och bemöta alla tänkbara situationer som kan uppstå i 

en undervisningssituation är behovet av utbildning och kunskap kring de olika 

funktionsnedsättningar som finns stort.  

Hur anpassas undervisningen för elever som har någon form av NPF 

och vilka arbetssätt kan gynna denna elevgrupp samt gör diagnosen 

någon skillnad för hur eleven blir bemött?  

De deltagare i studien vilka jag tolkar har större kompetens att möta elever som har NPF, ser 

också lättare personen bakom diagnosen, alltså förmågan att kunna se alla elever för den de är 

och med alla de styrkor och svagheter som finns. Detta utan att fokusera diagnosen. Fem 

deltagare menar att det är miljön som utgör problemet, medan en deltagare utmärker sig genom 

att vad det verkar stå för en individsyn där problematiken ligger hos eleven. Persson (2007) 

menar att specialpedagogiken lägger sitt fokus på avvikelser istället för att se till individens 

förmåga samt att definitionen och diagnosen av individen ofta har sin grund i störande beteende 

som visar sig i vanliga skolsituationer. Fokus förläggs därmed hos individen trots att 

specialpedagogikens syfte är att fungera välgörande för individen. Två av deltagarna har svårt 

att se positiva sidor av att ha elever som har NPF i sin undervisning, en av dessa deltagare 

utmärker sig genom att säga:  
Jag har svårt att se positiva effekter av att ha elever med dessa funktionshinder, men då de 

klarar av att följa den normala studiesituationen gläds man (Eva). 

Detta är högst anmärkningsvärt. Enligt Dahlgren (2007) är det omgivningens oförmåga att 

anpassa sin kommunikation som utgör problem. Och kanske skulle Evas åsikt vara en annan om 

som Brodin & Lindstrand (2007) menar att med en ökad kompetens hos lärare minskar behovet 

av diagnostisering. Vilket underlättar för läraren att bemöta och ge det stöd som behövs för att 

eleven skall kunna tillgodogöra sig undervisningen ändå. Dahlgren (2007) menar att det är 

viktigt att titta på olika förklaringsmodeller för varför ett beteende uppstår samt att se på 

problemsituationen utifrån normalitet. Jag är av den åsikten att lärare skulle behöva se till sig 

själv och undervisningens utformning och söka förklaring på det sättet mer till varför ett 

beteende uppstår, istället för att så som det ofta är eleven och den eventuella diagnosen som 

utgör problemet. Dahlgren (2007) menar att personer som har autism och AS ofta har ritualer 

och rutiner som är utan egentligt syfte. Det är viktigt att detta tolkas rätt av omgivningen, då det 

kan vara ett funktionellt beteende där personen som har NPF endast försöker inordna sin värld i 

något som för honom eller henne är begripligt (Dahlgren). Har inte läraren kunskap och 

förståelse för denna vanliga konsekvens av diagnoserna autism och AS är det lätt att eleven blir 

missförstådd och problem uppstår.  

 

För tre av deltagarna innebär diagnosen att de bemöter eleven annorlunda jämfört med övriga 

elever, genom att inte har riktigt lika höga förväntningar. Även här tolkar jag det så att de 

deltagare som har större kompetens att möta dessa elever inte tycker att diagnosen gör skillnad 

för hur de bemöter eleven, utan det är elevens sätt att vara som påverkar där diagnosen bara är 
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en del av hur personen fungerar. Alltså, med kunskap kring NPF har lärare lättare att se alla 

individer som människor och inte som en elev med diagnos. 

I likhet med Jalakas (2007) och Widerlöv (2003) menar två deltagare att en större öppenhet 

skulle hjälpa den här elevgruppen, då det kan vara en dold funktionsnedsättning, vilket gör att 

eleverna ofta kan bli missförstådda och ifrågasatta. Med en öppenhet kring diagnosen skulle det 

underlätta för elever, lärare, klasskamrater och föräldrar menar My. Jag delar denna åsikt och 

menar att en öppenhet skulle vidga synen på vad som är normalt och inte normalt. Att vi 

människor är olika och skapa en större acceptans inför olikheter, något som är viktigt för 

samhället i stort. 

 

I resultatet har framkommit allt från att några inte gör något alls utöver det vanliga för att 

anpassa undervisningen för elever som har NPF till att som My ha en mycket genomtänkt 

undervisning. Det undervisningsupplägg som My har liknar tydliggörande pedagogik där 

handlingar, händelser och omgivande miljö görs hanterbar och begriplig för eleven. Målet är att 

det ger förutsättningar till delaktighet och självständighet så långt det är möjligt 

(www.autismforum.se, 100428). Av resultatet att döma är just tydliggörande pedagogik ett 

gynnsamt arbetssätt för elever som har NPF. Flera av deltagarna använder sig av ett liknande 

arbetssätt genom att utforma en tydlig struktur med fastare ramar och ibland steg för steg 

undervisning, men deltagarna verbaliserar det inte genom att benämna det som tydliggörande 

pedagogik. Flera deltagare nämner också den individuella handledningen som viktig, att se till 

individen och att läraren skall anpassa sig efter elevens behov. My anser att man måste hitta 

vägar runt de problem som finns och hitta olika alternativ och lösningar för att nå målet. Detta 

tolkar jag som positivt. Dock anser jag att det är viktigt att se till hela gruppdynamiken som Mia 

nämner, då hon menar att undervisningsklimatet påverkas både av individ och av grupp. 

De strategier och den struktur som kan vara bra att tänka på för slöjdlärare är att ha ett tydligt 

lektionsupplägg med korta genomgångar. Genomgångarna får gärna stödjas visuellt med 

konkret material och/eller bilder. För de elever som behöver en steg för steg undervisning kan 

man underlätta arbetet, vilket kan göras med bild eller textmaterial där eleven själv kan se alla 

steg som krävs för processen. 

 

Då två deltagare har svårt att se positiva sidor av att ha elever som har NPF i sin undervisning 

står Liv för motsatsen. Hon är den deltagare som först lyfter det positiva och menar att i 

synnerhet elever som har AS har en stor idérikedom vilket gör att de ofta tänker utanför boxen 

vilket också inspirerar övriga elever i klassen. Detta tänker jag är ett bra förhållningssätt och 

gynnar alla elever. Om man som Liv tar tillvara denna styrka hos elever som har exempelvis AS 

kan man genom det både lyfta den enskilda eleven och samtidigt övrig klass. 

 

Utifrån min tolkning av resultatet kan jag se att de deltagare som besitter större kompetens inte 

upplever det som en säkerhetsrisk att ha elever som har NPF i sin slöjdsal, medan de övriga 

deltagarna mycket tydligt upplever en stor säkerhetsrisk. Kan kompetensen spela in här? Kan 

det vara så att med kompetens blir läraren också tryggare i hur den skall bemöta eleven och 

utforma sin undervisning på ett gynnsamt sätt för både elev och lärare? Utbildning som ger 

kompetens och kunskap kring NPF anser jag är en bidragande faktor för en fungerande 

undervisning och detta menar jag är viktigt för alla lärare oavsett vilken ålder eller vilket ämne 

man undervisar i för att skapa en skola för alla.   

http://www.autismforum.se/
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Fia är den deltagare som nämner att hon tycker att det fungerar bättre om elever som har NPF 

får arbeta i grupp. Hon har inget tydligt utarbetat sätt för hur dessa grupparbeten ser ut, men jag 

kan här dra en parallell till samarbetsinlärning vilket jag kommer diskutera mer i avslutande 

reflektioner.  

Vilken påverkan har undervisningsmiljön för denna elevgrupp?  

I likhet med studiens samtliga deltagare menar Johansson (2002) att slöjden kännetecknas av en 

omfattande interaktion vilket är intensivt, med mycket ljud, prat och rörelse. Slöjden är alltså ett 

utpräglat kommunikativt ämne vilket skapar förutsättningar som gör att pedagogen på ett 

medvetet sätt kan utforma sin undervisning så att kunskap synliggörs och blir konkret, vilket 

kan gynna begreppsutveckling, förståelse och kunskapsutveckling hos eleverna. En central fråga 

menar Johansson (2002) är hur dessa kunskaper skall föras över i andra sammanhang, 

uppmärksammas bättre och utvecklas i skolan.  Såsom Borg och Lindström (red 2008) menar att 

slöjden måste lyftas fram som något mer än bara ett hantverk, att det är en möjlighet till 

synliggörande och konkretiserande pedagogik.  

Genom att slöjden är så rörlig, med mycket ljud och intryck kan den tyvärr innebära problem för 

elever som har NPF anser fyra av deltagarna. För att underlätta och hjälpa elever som har 

perceptionsstörningar
2
 och skapa självständighet hos eleverna är det viktigt att miljön är tydligt 

strukturerad. Som hjälp kan eleverna ha mp3-spelare, hörselkåpor, tillåtelse att ta paus vid 

behov menar tre deltagare. Vidare består en slöjdsal av en stor mängd material och verktyg som 

i sig kan te sig mycket rörigt för en elev som har perceptionsstörningar. För att underlätta är det 

då viktigt att ha en god ordning i slöjdsalen och minska på störningsmoment som kan uppstå. 

Samtidigt finns det också fördelar med slöjdmiljön. Liv anser att elever som har spring i benen 

får utlopp för det och att ämnet i sig många gånger är väldigt viktigt för dessa elever, vilket gör 

att eleven kommer till sin rätt. Jag menar att exempelvis en elev som har ADHD kan ha svårt att 

fungera i ett vanligt klassrum där eleven måste sitta still och arbeta vid sin egen bänk längre 

stunder. Slöjdmiljön gör så att denna elev kan och har möjlighet till rörelse när behov uppstår, 

utan att det stör undervisningen och övriga klasskamrater. Detta för att slöjdmiljön är naturligt 

rörlig. Den kan också utgöra en möjlighet till att bara få vara och uppslukas av processen. My 

beskriver att inga av hennes elever får utbrott när de är i slöjdsalen. Detta tror My beror på att 

det är en tillåtande miljö där eleverna får gå runt, prata med varandra, hjälpa varandra och ta 

pauser när det behövs. Jag menar att det finns utrymme i slöjden för anpassning efter varje elevs 

förutsättningar, eftersom alla inte måste lära sig på samma gång och i samma tempo. Men för att 

kunna göra denna anpassning förutsätter det att läraren har kunskap kring olika 

funktionsnedsättningar vilket jag tidigare diskuterat. Nordin-Hultman (2005) anser att barn 

handlar inom de möjligheter eller brist på möjligheter som ett visst sammanhang 

erbjuder. Det barnet gör är ett resultat av barnets meningsskapande i konkreta 

situationer. Om man intar detta perspektiv menar jag att när man talar om ett barn så 

talar man också alltid om dess omgivning och miljö. Den omgivande miljön är således 

viktig för barnets utveckling. Vygotskij (1999) menar att det är i det sociala samspelet som 

utveckling sker, med andra ord så är det i mötet med andra som lärandet uppstår. I likhet med 

Vygotskij menar Ahlberg (2001) att elever behöver få ett annat perspektiv av undervisningen 

                                                      
2 Kan förenklat kallas känselstörningarna vilket innebär att personen får en avvikande information 

från något eller några av sina sinnen inom områdena beröring, balans samt led- och muskel, detta 

medför en avvikande känsla om sig själv och sin omvärld (Broberg et al, 2007). 
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för att kunna få tilltro till sin egen förmåga. Läraren skall fokusera på hur eleven uppfattar och 

förstår istället för elevens färdigheter och kunskaper. Jag menar att på det sätt som kursplanen i 

slöjd är utformad ger det stor frihet för läraren att utforma sin undervisning vilket med ett 

genomtänkt lektionsupplägg kan bli lärdom för livet. Bergström (1995) anser i likhet med 

Borg och Lindström (red 2008) att slöjd är ett sätt att lära för livet och ämnets främsta värde är 

att det omfattar en allsidig bildning av huvud, hjärta och hand. Slöjdens fokus ligger på 

individen och gruppen, på slöjdprocessen snarare än produkten, dock utgör produkten en stark 

drivkraft för eleven. Slöjden är konkret men på samma gång stimulerar den elevens förmåga att 

skapa inre bilder. Jag delar Deweys (1999) åsikt att inte en endaste faktalektion i världen skulle 

kunna väga upp den förtrogenhet, det logiska tänkande eller den verklighetsuppfattning som 

finns när man faktiskt lever mitt uppe i det. Det är viktigt att ha ett verkligt motiv bakom det 

man gör för att uppnå ett verkligt resultat. Alltså, läraren måste tydliggöra för eleven syften med 

uppgiften och genom att utforma en tydligt strukturerad och begriplig undervisningsmiljö 

underlättar man denna process anser jag. 

Hur ser denna elevgrupps delaktighet ut i trä- och 

metallslöjdsundervisningen? 

Studiens deltagare är övervägande positiva gällande inkludering av elever som har NPF i 

slöjdundervisningen och menar att undervisningens utformning gör skillnad för hur delaktig 

eleven blir. I likhet med Liv menar Hjörne & Säljö (2008) att när någon klassificeras som 

avvikande och annorlunda finns det alltid risk för att personen stigmatiseras. Alltså som Liv 

menar att lärarens förhållningssätt och attityd framförallt gör skillnad och är avgörande för hur 

gruppdynamiken blir och i slutändan elevernas delaktighet i undervisning och med 

klasskamrater. Jag anser att det Liv beskriver rörande ett lösningsorienterat förhållningssätt 

gentemot sina elever är det arbetssätt man som lärare bör eftersträva för att få ett 

klassrumsklimat där alla är delaktiga efter sina förutsättningar och behov. Samt att som My 

menar att lärare måste fokusera på det positiva hos eleven och lyfta det i gruppen för att gynna 

delaktighet och för att eleven skall känna att den lyckas. Istället för så som några deltagare vilka 

fokuserar mer på de problem och svårigheter som elever som har NPF utgör i 

undervisningssituationen. Jag anser att detta förhållningssätt endast leder till exkludering av 

elever vilket inte skapar en skola för alla.  Flera av deltagarna ger uttryck för att denna 

elevgrupp inte skiljer sig från övrig klass, utan att det handlar om individen hur delaktigheten 

ser ut. Dock menar två deltagare att elever som har ADHD lätt kan bli klassens clown. Flera 

deltagare menar att framförallt elever som har ADHD upplevs som störande för både lärare och 

övrig klass. Jag tror att detta skulle kunna motverkas med en större öppenhet kring diagnosen, 

vilket jag tidigare beskrivit. Skulle man också utforma undervisningen på ett medvetet sätt för 

att öka delaktighet tror jag inte heller detta skulle bli ett lika stort problem som några deltagare 

ger uttryck för. Detta kan exempelvis ske genom samarbetsinlärning vilket jag kommer 

diskutera mer under avslutande reflektioner. Sedan är det viktigt att man som pedagog 

respekterar elevernas olika behov. Exempelvis så som Liv beskriver att en del elever som har 

AS inte har något behov av att interagera med andra inte heller ska tvingas till det. Däremot kan 

jag tycka att eleven ändå skall ges möjlighet att tillgodogöra sig sätt att vara med andra för att 

lära sig strategier som på längre sikt gynnar delaktighet i samhället och elevens fortsatta liv.  
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Avslutande reflektion 

Mina förväntningar och erfarenheter innan jag startade denna studie var att slöjdlärare hade för 

lite kompetens att bemöta elever som har NPF. Delvis har jag fått detta bekräftat, men också 

bevisat för mig att kompetens och möjligheter finns så att även dessa elever kan erbjudas en 

kreativ, givande och stimulerande undervisningsmiljö. Vad behöver man som pedagog ta med i 

beaktande för att arbeta mot ett förverkligande av en skola för alla, där alla elever har en 

självklar plats och får växa som individer?  

Jag menar att det är viktig att pedagoger skall få kunskap kring NPF för att ha en god beredskap 

för att bemöta alla elever respektfullt. Genom att läsa specialpedagogik ändras pedagogens 

förhållningssätt vilket förhoppningsvis ger en annan människosyn där pedagogen lättare kan 

göra ett perspektivbyte från att se individen som problem till att se vilken påverkan miljön har 

på individen samt vad som kan ändras där för att skapa bättre förutsättningar för elevens 

kunskapsutveckling. Det är också viktigt att se styrkan i att involvera elevens nätverk utanför 

skolan såsom föräldrar, vänner och ledare i fritidsaktiviteter. Detta för att skapa samverkan och 

samarbetslärande kring och med eleven på både individ-, grupp- och samhällsnivå. Enligt 

Iwarsson (2007) är samverkan på dessa nivåer ett utgångsläge för att samarbetet med eleverna 

skall fungera på bästa sätt. Alla människor vill känna sig sedda, att få erkännande. Detta är på 

individnivå att känslan av kärlek finns, på gruppnivå att känslan av solidaritet finns och på 

samhällsnivå en fungerande demokrati (Iwarsson). 

Jag menar också att en förutsättning för lärande är att eleven känner sig sedd, att som pedagog 

se eleven och arbeta för att alla skall vara med. Detta går att förverkliga om man som pedagog 

lyckas utforma undervisningen enligt samarbetsinlärningens principer och får det till ett 

fungerande arbetssätt med eleverna. Här anser jag att kunskap kring NPF är en bidragande 

faktor för att pedagogen skall kunna gruppera eleverna i en bra sammansättning. Jag menar att 

för att verkligen kunna se personen bakom diagnosen måste förståelsen finnas hos pedagogen 

och det anser jag kan komma genom kunskap om vad NPF innebär och genom 

specialpedagogisk utbildning vilket ger verktyg för hur pedagogen kan bemöta eleven på ett så 

fruktbart sätt som möjligt .  

I likhet med Sahlberg och Leppilampi,(1998) menar Putnam (1999) att en lärandemiljö 

utformad genom samarbetsinlärning är en god investering för det framtida klassrummet 

bestående av mångfald bland elever och lärare. I samarbetsinlärning är det viktigt att forma 

heterogena grupper där olikhet och mångfald ses som tillgång för gruppen. Jag är av åsikten att 

man även ska försöka att skapa en heterogen klassrumsmiljö, inte bara genom att inreda 

klassrummet varierat, utan också genom att förlägga sin undervisning i varierande miljöer. Att 

exempelvis flytta sig ut i naturen skapar i sig inspiration och gynnar lärandet hos både elev och 

pedagog. Nordin-Hultman (2005) menar att för att elevers olikheter och variationsrikedom skall 

få utrymme måste även de pedagogiska rummen präglas av olikhet och variation.   

Freltofte (1999) beskriver att neuropedagogikens grundidé är att man som pedagog skall 

utforma sin undervisning så att den bygger på de förmågor och styrkor som finns hos eleven. 

Det gäller för pedagogen att identifiera elevens medfödda förmågor för att kunna utveckla de 

starka sidorna och stötta de svaga. Alltså, att skapa utmaningar som är på lagom nivå, är den för 
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låg blir eleven uttråkad, för hög skapas istället ångest. Här kan man dra en direkt parallell till 

samarbetsinlärning, eftersom dess utformning är att man bygger på individers olika förmågor, 

vilket ger goda möjligheter för alla elever inklusive elever med funktionsnedsättning/ar att bidra 

med sina styrkor och förmågor. På så sätt skapas förutsättningar för delaktighet. Detta arbetssätt 

gynnar även inkludering av elever med funktionsnedsättning i grundskolan, vilket går emot 

Broberg et al. (2007) som menar att elever bör gå i en klass med andra elever på 

samma/likvärdig kunskapsnivå.  Detta för att funktionsnedsättningen ofta innebär en stor 

sårbarhet för känslomässiga störningar, vilket påverkar individens självkänsla. Självkänsla hos 

barn grundar sig till stor del av att de jämför sig med andra barn, detta är enligt Broberg viktigt 

att ha i åtanke då man väljer skolform för dessa barn. Min åsikt är att om man låter enbart detta 

styra exkluderar man elever från att bli inkluderade i grundskolan. Man kan inte vara bara för 

eller mot inkludering eller exkludering, det ena eller andra kan inte ensamt vara härskande. Man 

måste se till individen och tänka på vad som är bäst för just denna elev. Visst är det så att 

samarbetsinlärning inte kan passa alla elever som har NPF, men det kan vara ett gynnsamt 

arbetsätt. Så varför inte skapa en möjlighetsskola som Bergström (1995) beskriver, där det finns 

utrymme för alla typer och sorter och där barnhjärnan får utvecklas på ett optimalt sätt. Han 

menar att i möjlighetsskolan får barnen välja sin väg, bestämma vart den för och hur den för dit 

de vill komma. Vidare ska det i en sådan skola finnas alla möjligheter för eleverna att välja efter 

egen förmåga, så att det fria valet stärks, eftersom det är en viktig egenskap som behövs i 

samhället både nu och i framtiden. Iwarsson (2007) menar att det idag är i högre grad upp till 

individen att skapa en känsla av meningsfullhet, vilket förr i tiden var givet av religion och 

familjetraditioner. Ambitionen för att öka elevens KASAM är viktig för pedagogen vid samtal 

med barn. För att skapa denna ömsesidiga förståelse och för att få föräldrarnas mandat krävs att 

man är sitt autentiska jag och står för sin egen pedagogiska ideologi. Detta förhållningssätt och 

att se föräldrar som en resurs, underlättar också för pedagogen att skapa en inkluderande 

undervisningsmiljö. Det är genom samarbetsprocessen som elevens självkänsla, sociala 

färdigheter och inlärningsstrategier utvecklas. I samarbetsinlärning är var och en ansvarig för 

sina gruppmedlemmars framgång men också samtidigt för sin egen inlärning (Sahlberg & 

Leppilampi, 1998). Detta i sin tur främjar delaktighet som kan förebygga mobbing. 

 

Som avslutning vill jag poängtera att så som samhället i dag är strukturerat efterfrågas vidare 

kompetens hos både elever och pedagoger att kunna hantera, använda och utvärdera kunskap. 

Genom att tänka utmed samarbetsinlärningens banor utvecklas nya strategier att möta den 

förändringsprocess som sker i dagens skola. Eftersom man arbetar med heterogena grupper ökar 

empati, förståelse och acceptans inför olikheter vilket på sikt gynnar samhället i stort. Vår 

främsta uppgift som pedagoger är att förbereda eleverna för den framtid som komma skall. 

Dewey (1999) menar att det livslånga lärandet bygger på att eleven har lusten för att lära, vågar 

pröva nya saker och kan reflektera över sina erfarenheter, vilket man på ett bra sätt övar genom 

samarbetsinlärning. Vi som pedagoger måste se till vilka egenskaper som efterfrågas och vad 

som krävs för att vara rätt rustad, nu och i framtiden. Min åsikt är den att eleven behöver lära sig 

att skapa mening i tillvaron, något som kan ske på så oändligt många sätt.  
Rent symboliskt kan man säga att neuropedagogiken inte försöker hänga upp jackan på en 

krok som inte existerar, i tron att kroken då ska växa ut. Istället letar man reda på en befintlig 

spik som man kan hänga jackan på (Freltofte, 1999, s.36).  
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Det är så vackert skrivet och jag skulle önska att detta tankesätt genomsyrade hela skolväsendet, 

från individnivå och upp på samhällsnivå. Jag är av uppfattningen att detta skulle skapa ett 

mycket sundare skolklimat där alla individer får utrymme att växa. 

Förslag till vidare forskning 

Min intention är att som tidigare nämnts fortsätta denna studie ur ett elevperspektiv nästa 

termin. Vidare skulle det vara intressant att göra en kvantitativ studie för att undersöka hur 

situationen för denna elevgrupp ser ut i hela landet. Då forskningen generellt sett är knapp 

gällande slöjdområdet vore det ett stort bidrag till skolans fortsatta utveckling för att tydliggöra 

slöjdens inneboende potential för elevens kunskapsutveckling, emotionella och kognitiva 

förmågor. 
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Bilaga 1 

Följebrev och intervjufrågor: intervju 

Kniven flyger: En kvalitativ intervjustudie om hur några lärare i trä- och 
metallslöjdsundervisning bemöter elever som har någon form att 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 

Inledning 

Då min framtida yrkesutövning kommer bli trä- och metallslöjdslärare med specialpedagogisk 

kompetens har frågan och funderingen väckts hos mig kring hur elever med någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir bemötta i trä- och metallslöjden. Jag har också erfarit 

under mina VFU perioder hur några verksamma trä- och metallslöjdslärare inte haft/visat på 

någon medveten strategi för hur undervisningen kan utformas för elevgruppen i fråga. Vid 

rådande tillfälle var denna fundering inte så medvetet formulerad hos mig, utan det är något som 

väckts då jag gått min inriktning Specialpedagogik och kommunikation, 60hp. Hade jag redan 

då vetat vad jag vet idag, hade jag fört diskussion med dessa slöjdlärare och kanske då förstått 

deras undervisningsplanering och upplägg. Vidare har en artikel i tidningen Specialpedagogik 

(Björnstad - Johansson & Kruse, s.28-29, 2007) pekat på hur denna elevgrupp ofta utgör extra 

utmaningar för slöjdlärare inom textilslöjden. De lärare som ingick i den studien upplevde det 

svårt att veta hur de skulle möta elever med koncentrationsstörningar, autism, Aspergers 

syndrom och ADHD och få dessa att interagera i slöjden. Vidare upplevde lärarna att det var 

svårt för denna elevgrupp att nå uppnåendemålen i kursplanen samt att lärarna ansåg att de fått 

för lite information och utbildning för att möta denna elevgrupp. Detta sammantaget fick mig att 

fundera över hur det ser ut inom trä- och metallslöjdsundervisningen och viljan att genomföra 

denna studie tog fart.  

 

Syfte 

Att undersöka på vilket sätt några verksamma trä- och metallslöjdslärare utformar sin 

undervisning för elever som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och hur 

denna elevgrupp kan bemötas. Vidare att undersöka hur denna elevgrupps delaktighet med övrig 

klass ser ut i trä- och metallslöjdsundervisningen. 

Förtydligande: i definitionen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har jag avgränsat mig till att 

räkna in: autistiskt syndrom, autismliknande tillstånd, ADHD och Aspergers syndrom.  

 

Skulle du ändra dig och inte längre vilja delta i studien är det bara att meddela mig. För din 

kännedom kommer detta material endast bearbetas och brukas av mig i nuvarande skick. I min 

rapport kommer jag anonymisera samtliga deltagare genom att använda fingerade namn och inte 

heller skriva vilken skola eller kommun där deltagarna är verksamma. 

Stor tack för din medverkan! 

Vänligen 

Angelica Jakobsson Löfgren
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Intervjufrågor 
1. Inledningsvis vill jag fråga om jag har ditt medgivande att spela in vår intervju och om 

du tagit del av min skriftliga information om studiens syfte? 

2. Beskriv vilka erfarenheter du har av elever som har någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning? 

3. Beskriv vad du har fått för beredskap från lärarutbildningen för att möta den här 

elevgruppen? 

4. Har du inhämtat beredskap för att möta den här elevgruppen på annat sätt och i så fall 

hur och vad? 

5. Kan du se ett behov av mer utbildning i ämnet redan på lärarutbildningen och i så fall 

har du några tankar kring vad det skulle kunna vara? 

6. Har du som lärare andra förväntningar på denna elevgrupp i förhållande till övriga 

elever och i så fall på vilket sätt? 

7. Gör diagnosen någon skillnad för hur du bemöter dessa elever och i så fall på vilket 

sätt? 

8. Beskriv hur du utformar din undervisning för att möta den här elevgruppen? 

9. Vad ser du för möjligheter med att undervisa denna elevgrupp? 

10. Vad ser du för problem med att undervisa denna elevgrupp? 

11. Ser du en säkerhetsrisk med att undervisa denna elevgrupp och i så fall på vilket sätt? 

12. Beskriv om och hur du anser att undervisningsmiljön påverkar denna elevgrupp? 

13. Anser du att utformningen av undervisningen gör skillnad för elevens delaktighet i 

klassen och i så fall på vilket sätt? 

14. Beskriv hur du ser på denna elevgrupps delaktighet med övrig klass? 

15. Upplever du det problematiskt att inkludera denna elev i undervisningen och i så fall på 

vilket sätt? 

16. Beskriv hur du ser på denna elevgrupps måluppfyllelse när det gäller kursplanen i slöjd? 

Avslutningsvis, är det något du vill lägga till, ta bort eller ändra? 

 

Jag återkommer med resultatet av min studie kring juni då det är tänkt att den skall vara 

klar. 

 

Återigen tack för din medverkan! 

 

 

 



 

 41 

Bilaga 2 

Följebrev och intervjufrågor: e-post 

Kniven flyger: En kvalitativ intervjustudie om hur några lärare i trä- och 
metallslöjdsundervisning bemöter elever som har någon form att 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 

Inledning 

Då min framtida yrkesutövning kommer bli trä- och metallslöjdslärare med specialpedagogisk 

kompetens har frågan och funderingen väckts hos mig kring hur elever med någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir bemötta i trä- och metallslöjden. Jag har också erfarit 

under mina VFU perioder hur några verksamma trä- och metallslöjdslärare inte haft/visat på 

någon medveten strategi för hur undervisningen kan utformas för elevgruppen i fråga. Vid 

rådande tillfälle var denna fundering inte så medvetet formulerad hos mig, utan det är något som 

väckts då jag gått min inriktning Specialpedagogik och kommunikation, 60hp. Hade jag redan 

då vetat vad jag vet idag, hade jag fört diskussion med dessa slöjdlärare och kanske då förstått 

deras undervisningsplanering och upplägg. Vidare har en artikel i tidningen Specialpedagogik 

(Björnstad - Johansson & Kruse, s.28-29, 2007) pekat på hur denna elevgrupp ofta utgör extra 

utmaningar för slöjdlärare inom textilslöjden. De lärare som ingick i den studien upplevde det 

svårt att veta hur de skulle möta elever med koncentrationsstörningar, autism, Aspergers 

syndrom och ADHD och få dessa att interagera i slöjden. Vidare upplevde lärarna att det var 

svårt för denna elevgrupp att nå uppnåendemålen i kursplanen samt att lärarna ansåg att de fått 

för lite information och utbildning för att möta denna elevgrupp. Detta sammantaget fick mig att 

fundera över hur det ser ut inom trä- och metallslöjdsundervisningen och viljan att genomföra 

denna studie tog fart.  

 

Syfte 

Att undersöka på vilket sätt några verksamma trä- och metallslöjdslärare utformar sin 

undervisning för elever som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och hur 

denna elevgrupp kan bemötas. Vidare att undersöka hur denna elevgrupps delaktighet med övrig 

klass ser ut i trä- och metallslöjdsundervisningen. 

Förtydligande: i definitionen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har jag avgränsat mig till att 

räkna in: autistiskt syndrom, autismliknande tillstånd, ADHD och Aspergers syndrom.  

 

Skulle du ändra dig och inte längre vilja delta i studien är det bara att meddela mig. För din 

kännedom kommer detta material endast bearbetas och brukas av mig i nuvarande skick. I min 

rapport kommer jag anonymisera samtliga deltagare genom att använda fingerade namn och inte 

heller skriva vilken skola eller kommun där deltagarna är verksamma. 

Stor tack för din medverkan! 

Vänligen 

Angelica Jakobsson Löfgren 
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Intervjufrågor 
1. Beskriv vilka erfarenheter du har av elever som har någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning? 

Svar: 

2. Beskriv vad du har fått för beredskap från lärarutbildningen för att möta den här 

elevgruppen? 

Svar: 

3. Har du inhämtat beredskap för att möta den här elevgruppen på annat sätt och i så fall 

hur och vad? 

Svar: 

4. Kan du se ett behov av mer utbildning i ämnet redan på lärarutbildningen och i så fall 

har du några tankar kring vad det skulle kunna vara? 

Svar: 

5. Har du som lärare andra förväntningar på denna elevgrupp i förhållande till övriga 

elever och i så fall på vilket sätt? 

Svar: 

6. Gör diagnosen någon skillnad för hur du bemöter dessa elever och i så fall på vilket 

sätt? 

Svar: 

7. Beskriv hur du utformar din undervisning för att möta den här elevgruppen? 

Svar: 

8. Vad ser du för möjligheter med att undervisa denna elevgrupp? 

Svar: 

9. Vad ser du för problem med att undervisa denna elevgrupp? 

Svar: 

10. Ser du en säkerhetsrisk med att undervisa denna elevgrupp och i så fall på vilket sätt? 

Svar:  

11. Beskriv om och hur du anser att undervisningsmiljön påverkar denna elevgrupp? 

Svar: 

12. Anser du att utformningen av undervisningen gör skillnad för elevens delaktighet i 

klassen och i så fall på vilket sätt? 

Svar: 

13. Beskriv hur du ser på denna elevgrupps delaktighet med övrig klass? 

Svar: 

14. Upplever du det problematiskt att inkludera denna elev i undervisningen och i så fall på 

vilket sätt? 

Svar: 

15. Beskriv hur du ser på denna elevgrupps måluppfyllelse när det gäller kursplanen i slöjd? 
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Svar:  

 

Jag återkommer med resultatet av min studie kring juni då det är tänkt att den skall vara 

klar. 

 

Återigen tack för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

Angelica Jakobsson Löfgren 
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