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II 

       Sammanfattning 

Syftet med det här examensarbetet är att ge fem specialpedagoger/speciallärares 

perspektiv på hur de stödjer elever som har behov av extra stöd för sin läroprocess. 

Intresset för detta har väckts i mig genom att man ibland hör att gymnasieskolan inte 

gör tillräckligt för elever med särskilda behov.  

Jag har valt att utföra min undersökning genom intervjuer av fem 

specialpedagoger/speciallärare på fyra olika gymnasieskolor och delge deras 

perspektiv på vad det gäller att kunna tillgodose elevernas behov av stöd. 

I litteraturstudien har jag utgått från de tre största neourologiska funktionshindren 

som jag fann i min intervjustudie och som kan vara anledningen till många elevers 

behov av extra stöd för sin läroprocess. De är ADHD, Aspergers syndrom och 

dyslexi. Det har de senaste decennierna bedrivit forskning kring elevers läs- och skriv 

svårigheter liksom beteendeproblem och en diagnostrend är klart märkbar. Allt fler 

elever med svårigheter i skolan får idag medicinska diagnoser och definieras som 

funktionshindrade och de neuropsykiatriska diagnoserna och dyslexi används i en 

större grad som förklaring och lösning på barnens problem i skolan.  

I resultatet av min intervjusammanställning så kan man utläsa att 

specialpedagogerna/speciallärarna på gymnasieskolorna lägger ner stor kraft och 

engagemang på att ge eleverna det stöd som de behöver för sin läroprocess.  
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Summary 

The purpose of this thesis is to give five special education teachers / special teachers' 

perspectives on how they support students who need extra support in their learning 

process. Interest in this has been brought in by me that you sometimes hear that high 

school is not doing enough for students with special needs.  

I have chosen to conduct my survey through interviews of five special education 

teachers / special education teacher at four different high schools and share their 

perspectives on what is involved to meet students' needs for support.  

In this study, I have started from the three largest neuropsychiatric disabilities that I 

found in my interview and that might be why many students need extra support in 

their learning process. They are ADHD, Aspergers syndrome and dyslexia. It has in 

recent decades engaged in research on students' reading and writing difficulties and 

behavioral problems and a diagnosis trend is clearly noticeable. More and more 

students with difficulties in school, receive medical diagnosis and is defined as 

disabled and the neuropsychiatric diagnoses of dyslexia and is used in a greater 

degree of explanation and solution to problems in school children.  

The outcome of my interview summary as can be deduced that special education 

teachers / special teachers in secondary schools have spent a great power and 

commitment to giving students the support they need for their learning process.  
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Abstract 

Syftet med det här examensarbetet är att ge fem specialpedagoger/speciallärares 

perspektiv på hur de stödjer elever som har behov av extra stöd för sin läroprocess 

och jag har valt att utföra min undersökning genom intervjuer med denna 

personalkategori.   

I litteraturstudien har jag utgått från de tre största neourologiska funktionshindren 

som jag fann i min intervjustudie och som kan vara anledningen till många elevers 

behov av extra stöd för sin läroprocess. De är ADHD, Aspergers syndrom och 

dyslexi. 

I resultatet av min intervjusammanställning så kan man utläsa att 

specialpedagogerna/speciallärarna på gymnasieskolorna lägger ner stor kraft och 

engagemang på att ge eleverna det stöd som de behöver för sin läroprocess.  

Nyckelord 

Stöd till elever på gymnasieskolan, ADHD, Aspergers syndrom och dyslexi. 
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Förord 

Detta examensarbete är ett slutarbete på yrkeslärarutbildningen som bedrivits på 

Linnéuniversitetet under åren 2008 - 2010. 

Eftersom jag stundom levt med mitt examensarbete dag och natt så känner jag nu en 

stor lättnad när jag slutfört arbetet. Jag tycker att resultatet är intressant och jag har 

lärt mig mycket under arbetes gång. Lärdom som jag fått mig tillgodo är hur arbetet 

med stöd går till ute på gymnasieskolorna där jag genomfört mina intervjuer. Samt 

kunskaper om ADHD, Aspergers syndrom och dyslexi som jag förskansat genom 

litteraturstudier. 

Ett tack framförs till de specialpedagoger/speciallärare som deltagit i min 

intervjustudie samt min handledare Gunilla Gunnarsson för de erfarenheter och 

kunskaper som de delgett mig med. 
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1. Introduktion 

Jag har arbetat som fritidspedagog i sexton år och har alltid haft ett stort 

intresse för elever som har särskilda behov för att komma vidare i sin 

utveckling och läroprocess. Vissa pedagoger har en uppfattning om dessa 

elever som allmänt besvärliga och störiga i klassrummet och det gör att det 

hela känns ännu viktigare för mig. Detta eftersom jag ser det hela som en 

stor utmaning att kunna skapa en god läromiljö som passar alla. Bemöter 

man dessa elever på ett individuellt och jämbördigt sätt som får dem att 

känna sig viktiga och delaktiga så får man så mycket tillbaka.  

Jag vill i detta examensarbete undersöka specialpedagogers/speciallärares 

synpunkter på hur de ser på sitt arbete med att stötta och tillgodose elever 

med behov av stöd för sin läroprocess. Eleverna som är i fokus i mitt 

examensarbete är de elever med neuropsykiatriska diagnoser såsom ADHD, 

Aspergers syndrom och dyslexi.  Dessa elever har ofta behov av stöd för sin 

lärande och de ligger mig varmt om hjärtat.  

Som blivande yrkeslärare på gymnasiet så ser jag detta som speciellt 

intressant att studera eftersom jag i mitt arbete kommer att möta många av 

dessa elever och vill kunna stötta dem på bästa möjliga sätt. 

Det har de senaste decennierna bedrivits forskning kring såväl läs- och skriv 

svårigheter som beteendeproblem i ett diagnosperspektiv och detta kan man 

se som ett resultat av ökade kunskaper om neourologiska faktorers betydelse 

för olikheter som finns mellan människor och för komplexa emotionella och 

kognitiva funktioner (Ingestad, 2006 s.38).  

Sedan 1990- talet så är en diagnostrend klart märkbar och allt fler elever 

med svårigheter i skolan får medicinska diagnoser och definieras som 

funktionshindrade (Ingestad, s. 38) och de neuropsykiatriska diagnoserna 

liksom dyslexi används i en allt större grad som förklaring och lösning på 

barnens problem (a.a., s. 39). I olika kartläggningar visar det sig att de 

vanligaste orsakerna till att eleverna inte når målen är socioemotionella 

problem, koncentrationsstörningar samt generella inlärningssvårigheter 

varav de två första är de som utgör huvuddelen (a.a., s. 56).  

Jag anser det som väldigt viktigt att vi stödjer och hjälper dessa elever och 

det finns mycket som stödjer detta i skolans styrdokument och i Lpf94 

(Skolverket, 2006 s. 11) står det att alla som arbetar i skolan skall 

… hjälpa elever som har behov av särskilt stöd och samverka för att 

göra skolan till en god miljö för lärande. 

   

Läraren skall 

… utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande, stärka varje elevs självförtroende samt 

vilja och förmåga att lära, stimulera, handleda och stödja eleven och 

ge särskilt stöd till elever med svårigheter (Skolverket, 2006 s. 12). 
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I bakgrunden skriver jag om de styrdokument som vi i gymnasieskolan skall 

anpassa oss till vid arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Här finns 

kommentarer från Allmänna råd om åtgärdsprogram samt olika definitioner 

av neuropsykiatriska funktionshinder. Här presenterar jag också min 

litteraturstudie om de tre största neuropsykiatriska funktionshinder som jag 

fann i min intervjusammanställning och som ligger till grund för extra stöd 

för elevens skolgång. De neuropsykiatriska funktionshinder som jag 

presenterar är ADHD, Aspergers syndrom och dyslexi.  

För att få svar på mina frågor om hur det ser ut med stöd för eleverna så har 

jag genomfört intervjuer med fem specialpedagoger/speciallärare på fyra 

gymnasieskolor belägna i samma kommun.   
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2. Bakgrund 

Bakgrunden börjar med de styrdokument man i gymnasieskolan skall 

förhålla sig till vid arbetet med elever i behov av särskilt behov. Här finns 

också kommentarer ur Allmänna råd för åtgärdsprogram och WHO ´s 

definition av ett funktionshinder. Samt de anpassningar som skolverket har 

gett ut för elever i behov av särskilt stöd. Jag har också skrivit om hur den 

pedagogiska överlämningen ser ut mellan grundskola och gymnasium för 

elever som är i behov av stöd i den kommun där jag genomfört mina 

intervjuer. 

I avsnitt 2.4 står det om vad neuropsykiatriska funktionshinder är och i 2.5 

skriver jag om de tre största neuropsykiatriska funktionshindren som jag valt 

att presentera i mitt examensarbete. Dessa är ADHD, Aspergers syndrom 

och dyslexi och jag fann dem i mina intervjuer som de största faktorerna till 

att elever i gymnasieskolan är i behov av särskilt stöd. 

 

2.1 Styrdokument och allmänna råd 

Det ingår tydligt i lärarens uppdrag och det finns flertalet punkter i skolans 

styrdokument som talar om stöd till elever med olika former av svårigheter 

och funktionshinder. Man kan bland annat i Lpf94 (Skolverket, 2006 s. 49) 

läsa att  

… Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov.  

… Hänsyn skall tas till elevers olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 

uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen i utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan har ett särskilt 

ansvar för elever med olika funktionshinder. 

Dessa föreskrifter är det särskilt viktigt att vi tar hänsyn till för att på bästa 

sätt stödja elever som är i behov av stöd i en positiv utveckling. Under 

riktlinjer i Lpf94 (Skolverket, 2006 s. 11) står det vidare att alla som arbetar 

i skolan skall 

… hjälpa elever som har behov av särskilt stöd och samverka för att 

göra skolan till en god miljö för lärande. 

Läraren skall 

… utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande stärka varje elevs självförtroende samt 

vilja och förmåga att lära. 

Skolverket har upprättat Allmänna råd för åtgärdsprogram. Dessa har man 

upprättat för att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses. 

Där står bland annat att läsa 
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… alla elever behöver stöd för sin utveckling, några behöver särskilt 

stöd under vissa perioder, andra under hela sin skoltid. 

 

Det är viktigt att grund- och gymnasieskolan tidigt uppmärksammar 

tecken på och information om att en elev riskerar att inte nå målen 

för utbildningen eller behöver särskilt stöd av annan orsak, 

 

rektor alltid blir informerad när det uppmärksammas att en 

elev kan vara i behov av särskilt stöd, 

 

skolan har rutiner för att väsentlig information om elevers 

skolsituation tas om hand, 

 

vårdnadshavare tidigt får information om att deras barn kan 

vara i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2008, s. 10). 

 

Vidare kan man läsa att 
… utvecklingssamtalen är ett bra tillfälle att samtala om oro som en 

elev, en vårdnadshavare eller skolan har för skolsituationen, men 

vid behov krävs tätare samtal. Det är läraren som ansvarar för att 

relevant information från utvecklingssamtalen förmedlas till berörda 

lärare och till rektor (Skolverket, 2008, s. 11). 

 

 

Ett handikapp är de konsekvenser som följer ett funktionshinder och det är 

relativt och uppstår i samspelet mellan en individ och den omgivande 

miljön. En person med handikapp kan vara handikappad i en viss miljö eller 

situation utan att vara det i en annan. Detta är en miljörelaterad 

handikappssyn (Axengrip & Axengrip 2004, s. 14) och enligt 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition så  
 

… är ett funktionshinder den begränsning eller det hinder som gör 

att en människa till följd av en skada inte kan utföra en aktivitet på 

samma sätt eller inom de gränser som kan anses som normalt. 

Funktionshindret är i sig inget handikapp, men kan bli det om den 

miljö eller den situation som den funktionshindrade befinner sig i är 

sådan att tillvaron försvåras (Axengrip & Axengrip 2004, s. 14). 

Elever som har skolsvårigheter eller i behov av särskilt stöd har skolorna 

enligt skollagen 2§ skyldighet att ta hänsyn till (SFS 1985:1 100; Lpo94, 

Lpf94). 

Dessutom finns Salamanca-deklarationen om principer, inriktning och 

praxis vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd och där är det 

skrivit bland annat att 

… elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie 

skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter 

barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov (Svenska 

Unescorådet, 2006 s. 11). 
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2.2 Anpassning för elev i behov av särskilt stöd 

Skolverket har anvisningar som berör elever i behov av särskilt stöd som 

säger att alla elever har rätt att så långt som det är möjligt att genomföra 

prov och att känna sig delaktiga. Elev med funktionshinder som inte är av 

tillfällig natur har rätt att visa vad hon/han kan med anpassningar. Inför 

provet avgör skolan vilka anpassningar som skall göras för att kompensera 

elevens funktionshinder. Vanligast är förlängd provtid, uppdelning av provet 

och möjlighet att skriva svaren på dator och eventuellt bearbeta texten med 

hjälp av talsyntes. Andra anpassningar kan vara att få instruktioner och 

uppgifter upplästa, förstorad text, punktskrift, teckenspråkstolkning eller 

andra kompensatoriska hjälpmedel som eleven behärskar. Vissa elever kan 

också behöva göra prov i avskildhet (Skolverket, 2009). 

 

2.3 Pedagogisk överlämning för elev i behov av stöd  

I kommunen där jag genomfört intervjuerna har man en pedagogisk 

överlämning mellan grundskola och gymnasieskola som gäller för elever 

som har ett meritvärde under 100 poäng eller inte är behörig till nationellt 

program. Det kan också förekomma när eleven har fått mycket stöd och 

hjälp för att uppnå behörighet till ett nationellt program. Detta görs för att 

eleven skall få det stöd och hjälp som är behövligt i gymnasieskolan. Det 

betonas också vikten av att grundskolan lämnar genomtänkt och adekvat 

information om elevens lärande och vilka insatser som gjorts i grundskolan. 

Rektorn på den överlämnande skolan är alltid ansvarig för den skriftliga 

pedagogiska överlämningen och den skall planeras tillsammans med 

elevvårdspersonal. Elev och vårdnadshavare skall ta del av överlämningen 

och lämna sitt samtycke. Den skriftliga pedagogiska överlämningen skall 

sedan skickas efter slutlig intagning till mottagande gymnasieskola. Vid 

behov så sker en muntlig överlämning till mottagande gymnasieskola efter 

samtycke med elev och vårdnadshavare (Skol- och 

barnomsorgsförvaltningen, 2010, s. 3). 

 

2.4 Neuropsykiatriska funktionshinder 

Funktionshinder som mestadels påverkar beteendet och 

personlighetsutvecklingen har alltmer benämnts som neuropsykiatriska 

funktionshinder (Gotthard, 2007, s. 63). I begreppet neuropsykiatriska 

funktionshinder ingår diagnoser såsom autism, Aspergers syndrom och 

ADHD. Det förekommer även att dyslexi ses som ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder och gemensamt för dem är att de är s.k. symtomdiagnoser 

och de fastställs genom en rad observationer av en persons beteende i olika 

miljöer. Diagnoserna sätts i regel av läkare och psykologer inom psykiatrin 

(a.a., s. 63). 
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Neuropsykiatriska problem i barndomsåren är vanligt förekommande och 

det finns en betydande underdiagnostik av dessa i Sverige och det kan få till 

följd att sekundära beteendestörningar i form av anpassnings och 

familjerelationsproblem utvecklas (Nydén, Paananen & Gillberg, 2000 s. 

5634). Författarna visar att livskvaliteten kan ökas och handikappet minskas 

med hjälp av pedagogiska åtgärder mot den bakomliggande 

funktionsstörningen. På så sätt borde dessa åtgärder minska vårdkostnaden 

framöver (a.a.). Detta kan förklaras med att om familjen inte får det extra 

pedagogiska stöd som krävs så söker de i större utsträckning konventionell 

sjukvård. Detta medför i flertalet fall att sjukvården inte kan ge den hjälp 

som behövs utan det blir bara en högre kostnad för vården utan någon eller 

bara en liten effekt (a.a.).  

Störningarna medför lidande både för barn och familj liksom problem i 

skolan och anpassning till samhället (Nydén, Paananen & Gillberg, 2000 s. 

5634). Mellan 6 och 10 % av barnen i befolkningen har något av nämnda 

funktionshindren i uttalad grad. Barn med de neuropsykiatriska problemen 

kommer i de flesta fall i kontakt med barnpsykiatri och skolhälsovård men 

erhåller i de flesta fall ingen diagnos av de primära funktionsstörningarna 

utan det är de sekundära beteendestörningarna, anpassningssvårigheter och 

familjerelationsproblem som uppmärksammas (a.a.). En förbättrad 

livssituation genom en kostnadssam familjepsykoterapi är kanske inte alltid 

det som behövs. Snarare så är det en mer grundläggande diagnos och 

genomgång för att utreda barnets specifika funktionsnivå skulle underlätta 

för barnet (a.a.). Vid neuropsykiatriska problem är det rimligare att tala om 

åtgärder och habilitering än om behandling eftersom det ofta leder tanken till 

bot och bot är sällan möjlig vid de aktuella funktionshindren. Lindring och 

en påtaglig minskning av handikappet är dock möjligt när diagnosen väl är 

ställd eftersom man då kan sätta in rätt sort stöd och behandling.  

2.5 ADHD  

Kort historik 

Under 1900 talets början så ansåg man att (Hejlskov Jorgensen, 2009, s.23) 

ärftlighet var en förklaringsmodell till beteendestörning av vissa elever och 

på slutet på 1970- talet började man tala om att det fanns vissa elever som 

trots normal begåvning inte klarade av skolan och man började tala om 

MBD (Minimal Brain Damige) och fler barn än någonsin sattes på 

behandlingshem för att reparera vad man ansåg att föräldrarna förstört 

genom sin bristfälliga uppfostran av barnen (a.a., s. 23). I början på 1980- 

talet började man prata om Aspergers syndrom och ADHD och 1992 blev de 

godkända på WHO:s diagnoslista, ICD-10 och det som egentligen hände var 

att det plötsligt blev OK att ha problem trots att man var normalbegåvad och 

inte hjärnskadad (a.a., s.23).  Utvecklingen i skolan har lett fram till högre 

krav på förmågan att strukturera, överblicka och värdera sitt och andras 
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beteende och inte minst förvalta sitt eget liv och lärande och samtidigt leva 

upp till centralt ställda krav (a.a., s.23) 

ADHD är den amerikanska termen för Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder och (Duvner, 2002, s.18) på svenska kan man säga Impulsivitet 

Överaktivitet och Koncentrationssvårigheter och det kan förklaras med 

bristande impulskontroll och beteendekontroll som således leder till 

svårigheter med att reglera aktivitetsnivån som i sin tur leder till 

koncentrationssvårigheter. Många har också andra funktionsstörningar inom 

perception, kognition och minne och ofta ett tydligt samband med 

inlärningssvårigheter (a.a., s.18). Det är mer förekommande med ADHD hos 

pojkar och tio gånger (a.a., s. 18) så många pojkar än flickor utreds för 

diagnosen ADHD. Anledningen till detta kan vara att man inte söker hjälp 

för flickorna i samma utsträckning för att de är ett mindre problem för 

omgivningen än pojkarna. Flickorna är oftast mindre aggressiva, 

självhärdande och expansiva på andras bekostnad än vad pojkarna är. 

Flickornas koncentrationsproblematik drabbar dem mer själva (a.a., s.25).  

Detta är ett uttryck för könsskillnad i stort för mer eller mindre så låter vi 

pojkarnas personlighetsdrag som är att visa sig kraftfulla och spela herre på 

täppan växa sig starka medan flickorna oftast hämmas i den formen av 

beteende. Kanske bromsas därför vissa ADHD-symtom tidigt hos flickor 

medan de får utvecklas så att de skapar problem hos pojkar (a.a., s.25). De 

exakta orsakerna till ADHD är inte fullständigt kända men både arv och 

miljö spelar roll för dess uppkomst och för hur problemen kommer till 

utryck och det finns en hög grad av ärftlighet vid ADHD (Gotthard, 2007, s. 

68).  

Det finns inte mycket kunskap om vuxna med ADHD men man vet att 

problemen inte växer bort som man tidigare trott utan de grundläggande 

svårigheterna med att planera och organisera sin vardag kvarstår hos de 

flesta medan överaktiviteten och impulsiviteten oftast avtar (a.a., s. 68). 
Hälften av dem som hade ADHD problematik i barnaåren har betydande 

koncentrationssvårigheter kvar även i 20-25 års ålder (a.a., s. 68).  

Symtom 

ADHD kan föra med sig att eleven slarvar eller missar detaljer i skolarbetet 

(Duvner, 2002, s.19), har svårt med att hålla kvar koncentrationen på 

uppgiften och tycks inte lyssna på vad läraren säger. Vidare har eleven 

problem med att uppfatta instruktioner vilket leder till att den ofta 

misslyckas med skolarbete. Eleven har också svårt att organisera sitt arbete 

och andra aktiviteter, undviker uppgifter som kräver längre mental 

ansträngning. Har också lätt för att tappa bort saker och glömmer att ta med 

sig saker som behövs för aktiviteten exempelvis penna, böcker och kläder. 

Eleverna blir också lätt störd av det som händer runtomkring (a.a., s.19). 

Vidare så är eleven hyperaktiv vilket visar sig i att eleven inte har någon ro i 

händer och fötter och skruvar sig på stolen. Eleven har också svårt att sitta 
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på sin plats utan den springer ofta omkring och verkar ofta vara på språng 

och högvarv. Dessutom pratar eleven ofta överdrivet mycket (Duvner, 2002, 

s.19). 

Eleven är impulsiv och det kan visa sig genom att eleven svarar på frågor 

utan att man ställt dem färdigt och ofta har svårt att vänta på sin tur. 

Avbryter och stör andra genom att bryta sig in i samtal och aktiviteter. Det 

är också vanligt att de har problem med att kontrollera sitt humör med 

snabba och häftiga vredesutbrott. De är oftast också lättprovocerade och 

förlorar lätt självbehärskningen och kan inte hejda sin ilska. Många av 

eleverna har svårt att ta en besvikelse och lika svårt att vänta och acceptera 

ett nej som ett yngre barn (Duvner, 2002, s.20). Det är också vanligt att barn 

och ungdomar med ADHD är ängsliga, osäkra och saknar tilltro till sin 

förmåga och många misslyckanden ökar risken för uppgivelse och 

depression (Gotthard, 2007, s. 67).  

Stöd och arbetsätt för elever med ADHD 

Ingen med problem som ADHD eller liknande remiteras till utredning eller 

behandling för att de själva har problem utan det är vi andra som tycker att 

de har problem (Hejlskov Jorgensen, 2009, s.12). Men den egentliga orsaken 

är att omgivningen har problem med att hantera och förhålla sig till personen 

i fråga och ofta visar det sig att man använder metoder som inte fungera 

(a.a., s.12). Om vi placerar ansvaret hos personen så har vi svikit denna, 

ansvaret måste vara omgivningens eftersom det är omgivningen som har 

problemet. Som föräldrar eller personal så måste vi inse (a.a., s. 13) att det är 

vi som har problem, inte personen med beteendet. Ansvaret måste därför 

placeras hos någon som har motivation för att ändra beteendet för placerar vi 

det hos eleven så betyder det för det mesta att motivationen inte finns och då 

får vi leva med problemet. Vi måste hitta metoder som gör att vi kan uthärda 

problemet så att vi inte reagerar så kraftfullt på det. Skulle beteendet på 

något sätt vara farligt så måste vi hitta metoder för att ändra på beteendet. 

Till farligt beteende kan man räkna exempelvis slag, sparkar, bett, skära sig 

själv eller på annat sätt skada andra människor (a.a., s.13). ADHD medför 

konsekvenser i det dagliga livet som gör att barn och ungdomar är beroende 

av att det finns vuxna i deras omgivning som kan hjälpa och förstå dem 

(Gotthard, 2007, s. 67). 

Eftersom ADHD- diagnos blivit allt vanligare och kan leda till en ökad risk 

för problem senare i livet bör den uppmärksammas inom det diagnostiska 

arbetet inom primärvård, pediatrik och barn - och vuxenpsykiatri (Pelling & 

Bejerot, 2010, s. 982). För patient, familj och samhälle visar uppföljning av 

ADHD-patienter stora ekonomiska och sociala konsekvenser av att inte 

behandla dem för sin problematik och medicinkostnaden är en liten del i 

sammanhanget (a.a., s. 982). Inlärningsproblem är vanligt förekommande 

och då är den pedagogiska insatsen en viktig del som första hjälp (a.a., s. 
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982). Det finns nya rön som visar att en datoriserad arbetsminnesträning 

förbättrar ADHD (a.a., s. 982).  

Undantagslöst så behöver barn med ADHD pedagogiska insatser av olika 

slag. De flesta av barnen har svårt att tillägna sig undervisning i stor klass 

om särskilda åtgärder inte vidtagits på något vis. Individuell undervisning 

innebär stora förutsättningar för att barnet skall kunna få en gynnsam 

läroprocess. Majoriteten av barn med problematiken skulle behöva minst 

hälften av undervisningen enskilt eller i liten grupp. Instruktioner i svenska, 

skrivning, andra språk och matematik skulle behöva ges höggradigt 

individualiserat för att eleverna överhuvudtaget skall tillägna sig lärande och 

det är svårt i att genomföra i en stor klass. Läxläsning kräver också 

individuellt stöd för det har visat sig att om den enbart läggs på familjen så 

är det svårt att få den genomförd (Gillberg, 2005, s.145). Barn i tidigare 

skolår har svårt att koncentrera sig mer än ett par minuter medans eleverna 

på gymnasiet klarar av ungefär 15 eller 20 minuter. Dessa korta 

koncentrationspass ställer stora krav på lärarens fantasi och förmåga att 

anpassa uppgifterna (a.a., s. 146). Mycket av den pedagogik som finns i 

dagens skola är inriktad på att skapa undervisningssituationer som bygger på 

att uppmuntra elevernas aktiva deltagande i läroprocessen (Föhler & 

Magnusson, 2003, s. 124). För detta krävs att eleverna själva söker kunskap, 

utvärderar sina resultat och arbetar med verklighetsförankrade problem (a.a., 

s. 124).  Dessa mål är speciellt viktiga för elever med inlärningssvårigheter 

eftersom de ofta är passiva och har svårt för att tillämpa sin kunskap i nya 

situationer. Ett bra sätt att nå målet är att arbeta problembaserat (a.a., s. 124). 

Utifrån detta undersökande arbetssätt skall de föreslå lösningar på olika 

problem och sedan utsättas för en kritisk granskning som sedan presenteras 

för andra (a.a., s. 124). Att då använda multimediateknologi ses som 

speciellt lämpligt arbetsätt för presentationen (a.a., s. 124).  Just multimedia 

har visat att elevernas motivation, engagemang och intresse för sitt lärande 

ökade samt att de tog fler initiativ och samarbetade bättre. Dessutom kunde 

de hålla koncentrationen under en längre tid (a.a., s. 124).  

Behandlingsmetoder 

En av de viktigaste behandlingarna vid ADHD framförallt utomlands har 

varit farmakologisk och de flesta mediciner har en centralstimulerande 

effekt (Nydén, Paananen & Gillberg, 2000, s. 5635). Undersökningar har 

visat positiva korttidseffekter bland annat på uppmärksamhet, kognitiva 

funktioner, problemlösningsförmåga tillsammans med vänner, mor- och 

barninteraktionen och antisocialt beteende med denna form av 

centralstimulerande mediciner (a.a.,). I Sverige har man i en studie (a.a.) 

påvisat en positiv effekt av amfetamin 15 månader efter inledd behandling. 

De centralstimulerade medicinerna är effektiva (a.a.) och i vissa fall lika bra 

som kombinationen medicinering och psykosocial behandling. I USA på 

Institutets of Mental Health har man genomfört en multimodal 

behandlingsstudie som utarbetar nya medicineringsstrategier som i sig själva 
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eller i vissa fall tillsammans med psykosocial behandling skall ge bäst effekt 

över tid (a.a.). Medicineringen har tidigare kombinerats med psykosocial 

behandling och har då oftast utgått från beteendemodifikation med positiv 

förstärkning (a.a.). Denna metod används i första hand till att träna olika 

sociala och kognitiva färdigheter och har kritiserats för att vara allt för 

ensidig (a.a.). Barnet har haft svårt för att överföra sin kunskap till nya 

situationer. Det finns numera ett träningsprogram utformat i samarbete 

mellan hem och skola som gett ett positivt resultat (a.a.).  

Tre studier om eventuella orsaker till ADHD  

Koppling mellan västerländsk kost och ADHD  

En av orsakerna som kommit fram i forskningen är att det finns en koppling 

mellan den västerländska kosten och ADHD. Studien är gjord av docent 

Wendy Oddy vid Pearth´s Telethon institutet för barns hälsa och 

publicerades online i Journal of Attention disorders. Den gjordes genom att 

undersöka kostvanorna på 1800 ungdomar och bland dessa fanns det115 

ungdomar med ADHD diagnos. Ungdomarnas kostvanor delades in i 

hälsosam och västerländsk kost.  

Man hittade i den västerländska kosten en mer än fördubblad risk att få en 

ADHD diagnos i jämförelse den hälsosamma kosten. Detta efter att det 

gjorts en justering av andra orsaker såsom sociala skäl som påverkar 

familjen.  

Dr. Wendy Oddy säger att den hälsosamma kosten är rik på frukt, grönsaker, 

fullkorn, fisk och den tenderar till att innehålla mer omega- 3 fettsyror, 

folsyra och fibrer. Den västerländska kosten innehåller en diet med ”take 

away” livsmedel, godis, friterad, stekt och raffinerad mat. Dessa dieter 

tenderar till att innehålla en andel högre fett, mättat fett, raffinerat socker 

och natrium.  

När man sedan jämförde ungdomarnas kostvanor så fann man det att de 

ungdomar som hade diagnosen ADHD var kosten rik på ”take away”, 

bearbetade köttprodukter, rött kött mejerivaror med hög fetthalt, och godis. 

Dr. Wendy Oddy säger det att de västerländska kostvanorna gör att de unga 

får en sämre syreupptagning, fel fettsyror medan de hälsosamma ger en 

högre dos av omega-3 fettsyror som tros ha en fördel för psykisk hälsa och 

en optimal hjärnfunktion. Hon säger också att det kan vara så att de 

västerländska kostvanorna inte ger tillräckligt med viktiga 

mikronäringsämnen som behövs för hjärnfunktionen, speciellt de för 

uppmärksamhet och koncentration. Det kan också vara så att den 

västerländska kosten innehåller fler färgämnen, smaker och tillsatser som 

kan kopplas till en ökning av ADHD- symtom. Dessutom kan det vara så att 

impulsiviteten som också är ett kännetecken för ADHD leder till dåliga val 

när de blir hungriga. 
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Dr. Wendy Oddy säger att denna studie tyder på att kosten kan vara 

inblandad i ADHD men mer forskning behövs för att avgöra vilken typ av 

förhållanden detta har till varandra. Detta är en tvärsnittstudie så därför är 

det svårt att vara säker på om dålig kost leder till ADHD eller ADHD leder 

till dålig kost säger hon slutligen (Medical News Today, 2010). 

 

Insektsgift kan orsaka ADHD 

Det finns också undersökningar som gör gällande att insektgift kan orsaka 

ADHD. Enligt en studie som publicerades i senaste numret av tidsskriften 

Pediatrics och omfattade 1139 amerikanska barn varav 119 med diagnosen 

ADHD. Genom att studerat nedbrytningsprodukter av vissa 

bekämpningsmedel i barnens urin har forskarna kunnat dra slutsatsen att 

miljögifter av detta slag kunnat bidra till denna neurologiska störning. 

Restprodukter av så kallade organiska fosforföreningar var vanligt 

förekommande hos flertalet av barnen. Men bland ADHD- barnen var 

halterna av restprodukterna högre än hos de friska barnen.  

Studien visar på att dessa ämnen ser ut att kunna påverka nervsystemet och 

leda till typiska ADHD-störningar såsom ouppmärksamhet, hyperaktivitet 

och bristande impulskontroll säger Maryse F Bouchard vid Montreals 

Universitet som är huvudansvarig för studien.  

Det finns även i Sverige ett fåtal insektmedel som innehåller denna typ av 

bekämpningsmedel. Sveriges ledande expert på ADHD, professor 

Christopher Gillberg säger att sambandet är tillräckligt intressant för vidare 

studier om sambandet mellan miljögifter och ADHD. Han säger också att 

det är en stor och välgjord undersökning som visar att vi inte kan blunda för 

att det kan finnas ett sådant samband. Utsattheten kan vara en utlösande 

faktor även om det är de ärftliga faktorerna som avgör risken för störningen 

säger han vidare.  

Hans Forsberg är forskare i barnneurologi och ADHD- forskare vid 

Karolinska institutet och hans spontana reaktion av studien är den att 

sambandet inte alls är osannolikt speciellt eftersom man tidigare också sett 

liknande samband med andra ämnen. Han säger också att det kan vara svårt 

att veta vad som är hönan och ägget i de här fallen.  

Steven Novella assisterande professor i neurologi vid Yale Unerverstity 

School of Medicine. Han anser också att studien är tillräckligt rigorös för att 

tas på allvar och leda till ytterligare forskning. Han tycker att svårigheten 

ligger i hur vi skall förhålla oss till resultatet under tiden. För att vi skall var 

på den säkra sidan så säger han att vi kan minska exponeringen under tiden. 

En försiktighetsåtgärd är att vara noggrann med att skölja frukt och 

grönsaker eftersom det visat sig att signifikanta mängder har hittats i dessa. 

Att välja ekologiska ser han inte som en garanti eftersom de ofta använder 

sig av organiska bekämpningsmedel och även dessa kan innebära risker.  
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Livsmedelsverket kontrollerar i Sverige regelbundet halterna av 

bekämpningsmedel i frukt, grönsaker och spannmål. På grund av barns låga 

kroppsvikt så finns det risk för att de ligger i riskzonen för att överskrida 

gränsvärdena enligt Livsmedelsverket. 

Tidigare studier har också påvisat ett samband mellan vissa färgämnen och 

ADHD och det gäller främst röda och gulgröna färgämnen. Christopher 

Gillberg säger att det är skandalöst att man inte tagit dessa studier på allvar.  

Det finns också mindre studier som visar på kopplingar mellan tungmetaller 

och ADHD men dessa har inte varit tillräckligt stora för att kunna dra några 

slutsatser från (Haverdahl, 2010).    

 

Obligatorisk varningstext på mat och dryck 

Europeiska Unionen har meddelat att en varningstext skall finnas på mat och 

dryck som fortfarande innehåller färgämnen som är kopplade till 

hyperaktivitet hos vissa barn. The Food Standard Agency i Storbritannien 

säger att denna dom följer den studie som genomförts i Southampton och 

som visat att det finns en möjlig koppling mellan sex färgämnen och 

hyperaktivitet. Färgerna är Tartrazin (E102), Kinolingult (E104), Para 

Orange (E110), Karmosin-Ämnen (E122), Ponceau 4R (E124) och Allura 

röd (E129). 

Alla livsmedel som innehåller några av dessa färgämnen med undantag av 

drycker med alkohol på mer än 1,2 % ska ha en varningstext på etiketten. 

Där skall det stå att färgen ”kan ha effekter på aktivitet och uppmärksamhet 

hos barn”. Detta är en gemensam dom som ska gälla för alla länder inom 

Europeiska Unionen från och med juli, 2010 (Medical News Today, 2010).  

2.6 Autism och Aspergers syndrom  

Kort historik 

Autism har säkert funnits i alla tider men det var först på 1940 talet som vi 

fick ett begrepp om att vissa barn med särpräglade kontakt- språk- och 

beteendeavvikelser utgör en speciell grupp barn med autistiska störningar i 

den känslomässiga kontaktförmågan. Man har funnit beskrivningar från 

1700- talet som redan då talar om symtomen och på så sätt visar det sig att 

autism inte är något 1900- tals fenomen (Gillberg, 1999, s.11). Efter en 

artikel av Leo Kanner publicerad 1943 som gjorde det gällande att autism 

skulle vara en störning i föräldrarnas relation till barnet vacklade han mellan 

att det skulle vara biologiska eller psykologiska orsaker till autism (a.a., s. 

13). Det vi kallar för Aspergers har fått sitt namn från en läkare som hette 

Hans Aspergers och som jobbade som läkare i Österrike och beskrev just 

den delen av autism 1944 först och han var den förste som förstod att det 
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fanns både fördelar och nackdelar med Aspergers. Tidigare i litteraturen 

hade det beskrivits som schizoida personlighetsstörningar. Aspergers är ett 

tillstånd på autismspektrat och där finns allt från det som kallas klassisk 

autism till de mildare formerna som kallas för högfungerande autism 

Aspergers syndrom (Dahlgren, 2007, s.3).  

Symtom 

Barn och ungdomar med diagnosen har olika begåvnings och 

funktionsnivåer och man använder sig av diagnossystem som heter DSM-

IV. För barn och ungdomar med Aspergers syndrom är de typiska symtomen 

stora svårigheter med ömsesidig social interaktion, monomana snäva 

intressen, behov av att införa rutiner och intressen, tal- och språk- problem, 

problem i icke verbal kommunikation och en motorisk klumpighet (Waklaw, 

Aldenrud & Ilstedt, 1999, s.7). I den icke verbala kommunikationen ingår 

ögonkontakt, tonfall, mimik och gester samt inlevelse i andras känslor och 

det kan ge misslyckanden i ostrukturerade situationer t.ex. på skolgården och 

på fritiden med jämnåriga personer (Pelling & Bejerot, 2010, s. 982). 

Grundproblematik i både autism och Aspergers är att man har svårigheter 

med den sociala kompetensen inklusive den verbala kommunikationen och 

det innebär att personen i fråga har svårt att förstå vad som förväntas av 

honom/henne och vad som är lämpligt att göra och säga i olika 

sammanhang. Personer med autism har de största problemen medan de med 

Aspergers inte har lika stora problem med den sociala kompetensen men 

grundproblemen är desamma. Sen finns det personer med drag av Aspergers 

och de har inte alla kriterier uppfyllda för att få diagnosen Aspergers. 

Tillsammans bildar de ett autismspektrum och utgör ca 1 % av befolkningen 

(a.a., s. 9). Aspergers syndrom hör till den vanligaste inom diagnoserna 

inom området neuropsykiatriska funktionshinder och diagnosen används 

vanligen som benämning för personer med omfattande svårigheter i socialt 

samspel med andra (Gotthard, 2007, s. 66). 

Symtom som ibland uppkommer under ungdomsåren och som har med 

identitetsutvecklingen att göra är att ungdomar med Aspergers syndrom 

generellt har dålig kroppsuppfattning och svårare än andra ungdomar att 

hitta sig själv. Det är dessutom extra känsligt att upptäcka att man är 

annorlunda (Thimon, 1998, s. 47). Det är också vanligt förekommande att de 

har svårt att sköta sin personliga ekonomi dessutom så förekommer också 

depressioner. Många ungdomar har också problem med att sköta den 

personliga hygienen och det kan bero på att tycka att tvålen eller schampot 

luktar för starkt eller att vattnet sticker som nålar på huden (a.a., s. 48). 

Strävan efter rutiner och rigida strukturer leder ofta till någon form av 

ätstörningar (a.a., s. 48). Detta eftersom de kanske väljer att bara äta 

grönsaker eller undviker mat som innehåller fett. En del av ungdomarna vill 

bara äta på en speciell tallrik eller få maten serverad på ett speciellt sätt (a.a., 

s.48). De flesta med Aspergers syndrom gillar ordning och struktur men har 

svårt för att själv skapa en sådan och många är bra på att hålla ordning i det 
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lilla men kaos i det stora. De flesta med Aspergers syndrom har 

generaliseringsbekymmer och det innebär att vissa av dem lär sig massa 

fakta och innantill kunskaper utan att veta hur de skall använda den (a.a., s. 

49). Andra bryr sig inte om att lära sig något alls eftersom de inte inser vad 

de skall ha kunskaperna till (a.a., s. 49).   

Stöd och arbetsätt för elever med autism/Aspergers 

Elever med autism/Aspergers kan känna en allmän otrygghet eftersom 

handikappet begränsar möjligheten att förstå vårt tänkande och handlingar 

(Waklav m.fl. 1999 s. 13). Att strukturera och ordna omvärlden är för person 

er med autism den viktigaste pedagogiska principen. De får en mer säkerhet 

och kontroll och kan på så vis få mer självständighet.  Man måste ge eleven 

möjlighet att förstå vad den skall göra, var och när det skall ske tillsammans 

med vem (Beckman, Kärnevik-Måbrink & Shaumann, 1998, s.81).   

Eftersom de har lättare att tillgodogöra sig visuell perception bättre än 

auditiv är det bra att synligöra vad det är de skall göra. Exempelvis med ett 

dagschema som en illustration eller skrift av momenten för dagen (Waklav 

m. fl. 1999 s. 13). Med rätt hjälp och stöd så kan personer med Aspergers 

utveckla större social förmåga och att hantera sina intressen i mer socialt 

accepterande former. En person som får ett bra stöd under sin uppväxt får 

goda förutsättningar att leva ett i stort sett självständigt liv som vuxen och 

genom att man lär sig att hantera sina svårigheter blir de lättare att hantera. 

Det finns dock många vuxna som behöver stöd och hjälp för att klara av 

olika förändringar som sker hela livet (Gotthard, 2007, s. 66). 

Bra arbetsätt att använda till elever med autism är att man utgår från det som 

de är intresserade av för att öka deras lärande (Beckman m. fl. 1998, s. 95). 

Både om man ger för lite stöd och för mycket stöd så är det handikappande 

på sikt. Det krävs känslighet och flexibilitet för att anpassa stödnivån rätt. 

Det finns fyra nivåer av stöd och självständighet (a.a., s. 95). Fysiskt och 

verbalt stöd kan innebära att man ex. talar och går bakom när barnet skall 

tvätta händerna. Man för händerna fram till strålen samtidigt som man säger 

vad man gör. Endast verbalt stöd som innebär att man med ord kan tala om 

vad det är barnet skall göra. Självständighet på uppmaning innebär att barnet 

självmant kan utföra uppgifter utan att man behöver säga till om varje 

moment. Den sista är hel självständighet och innebär att barnet känner på sig 

eller ser på klockan om vad det är dags att göra (a.a., s. 96).      

Behandlingsmetoder 

Till dessa funktionshinder finns ett osannolikt stort utbud av (Nydén, 

Paananen & Gillberg, 2000, s. 5634) delvis starkt ifrågasatta 

behandlingsmetoder som de senaste trettio åren lanserats och har sagts 

kunna leda till bot. Hit hör psykoanalys, auditiv integrationsträning, 

holdingterapi, och faciliterad kommunikation. Dessa metoder är 
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konventionella och har blivit kritiserade för att vara vetenskapligt dåligt eller 

helt oprövade (a.a.). Däremot har beteendeterapeutiska metoder visat sig 

värdefulla även om en dramatisk förbättring och bot starkt har ifrågasatts 

(a.a.). Pedagogiska metoder som inriktar sig på att utveckla barnets 

färdigheter har kommit mer i fokus och det s.k. TEACHC (Treatment and 

Education of Autistic and Communication Handicapped Children) – 

programmet som utarbetats av Eric Shopler och hans kollegor i USA. I detta 

program ingår en pedagogik baserad på en stark struktur och anpassad miljö 

utifrån principen om en klar visuell styrning och individuell anpassning och 

metodiken har visat sig vara framgångsrik (a.a.). Farmakologisk behandling 

har också givits till barn för att minska avskärmningen, aggressivitet, 

självdestruktivt beteende och hyperaktivitet. Denna form av terapi har visat 

sig ha vissa positiva effekter men allvarliga biverkningar har begränsat 

värdet av behandling i ett långtidsperspektiv (a.a.). 

 

2.7 Dyslexi  

Kort historik  

I bondesamhället var kravet på läsning och skrivning relativt låga för 

majoriteten av medborgarna och var det så att de hade svårt att följa med i 

undervisningen så var det inga myndigheter som brydde sig och inte 

föräldrarna heller. Idag måste eleverna vara godkända i kärnämnena 

svenska, engelska och matematik för att kunna gå vidare i 

utbildningssystemet och det anses som ett stort problem om eleverna inte 

klarar av detta grundkrav (Widqvist & Widqvist, 2006, s. 10). Det är först i 

slutet på 1980- talet och i början av1990- talet som dyslexi blev accepterat 

som ett funktionshinder och detta tack vare att nya forskningsresultat 

presenterades och gav ny kunskap inom läs- och skrivsvårigheter (a.a., s. 

33). Läsningen är beroende av komplicerade mentala och kognitiva 

processer (a.a., s. 36) och är ett förhållandevis nyligen uppkommet behov. 

Det är först i vår tid och i stora delar av världen som det blivit självklart att 

alla vuxna människor skall kunna läsa och skriva. Detta medan det talade 

språket är en lång biologisk utvecklingsprocess (Kere & Finer, 2008, s. 36).    

 

Ordet dyslexi kommer från grekiskans (Seth, Heimedal & Janson, 1997, 

s.11-12) dys som betyder fel, illa, miss och legin som betyder att man har 

svårt med att läsa. Dyslexi är när man har svårt att sätta ihop bokstäver och 

ord till meningar och texter med ett begripligt innehåll.  Således innebär det 

att den som har dyslexi saknar förmåga att automatiskt avgöra vilket ljud 

som ingår i ett ord och i vilken följd de kommer (a.a., s.11). Vissa former av 

dyslexi har genetiska orsaker och redan i början på 1900- talet märkte man 

att det i vissa familjer förekom personer med dyslexi och på 1950- talet 
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konstaterade en forskare att det helt klart fanns en nedärvningseffekt vid 

dyslexi (Kere & Finer, 2008, s.32). På samma sätt som en människas 

kroppslängd inte bestäms av en enda gen så säger forskarna att det heller 

aldrig bara kommer att finnas en dyslexigen (a.a., s. 32). Man har redan idag 

funnit sex gener som har samband med dyslexi och tror att man rent 

teoretiskt kommer att finna minst lika många till (a.a., s. 32). Hos människor 

utan dyslexi så är den vänstra hjärnhalvan som har hand om språkfunktionen 

större och den högra som styr konstnärligheten är mindre. Hos dyslektikern 

så är båda hjärnhalvorna lika stora vilket får till följd att man utnyttjar den 

högre hjärnhalvan också och detta stämmer väl med en gammal uppfattning 

om att andelen dyslektiker är stor inom konstlärliga och kreativa yrken 

exempelvis Leonardo da Vinci och Albert Einstein sägs har varit dyslektiker 

(Seth m. fl., 1997 s. 35). Dyslexi är ett osynligt handikapp och det är möjligt 

att dölja även för närstående genom att undvika aktiviteter där man behöver 

kunna läsa och skriva. Elever kan exempelvis sakna papper, penna har ont i 

armen eller handen om de ska skriva. De kan också få ont i magen eller gå ut 

om de uppmanas att läsa. Uppfinningsförmågan sätts på prov och för vissa 

så blir den gränslös när det gäller att dölja svårigheterna (Stadler, 1994, 

s.27).  

Symtom på dyslexi 

Dyslektikern har inget riktigt begrepp om att bokstäver och skrivna ord har 

någon språklig betydelse (Seth m.fl. 1997 s.32) utan bokstäverna uppfattas 

som tecken utan innebörd och bokstäver efter varandra uppfattas just bara 

som bokstäver på rad. Det är viktigt att veta och förstå att det inte har 

någonting med begåvning, intelligens, syn eller hörsel att göra (a.a., s.32). 

Många elever har haft det svårt eftersom de blivit ansedda som lata och 

ointresserade och det har varit skamfullt att inte kunna läsa och skriva. Men 

genom att dyslexi numera är en accepterad diagnos och kunskapen om 

problemen ökar så ökar också förståelsen i samhället (a.a., s.33). Ungefär två 

barn i varje klass har den här typen av läs och skrivsvårigheter. Dyslexi 

förekommer inte alltid ensamt utan av dem som fått diagnosen ADHD har 

mellan 60-70 % även dyslexi. Men av dem som bara har dyslexi så är det   

80 % som har det som enda handikappet (a.a., s.33).  

Många forskare säger att man kan urskilja tre typer av dyslexi (Kere & 

Finer. 2008, s.31). Dessa är fonologisk dyslexi som oftast visar sig i början 

av första klass och kännetecknas av att eleven har svårighet att skilja på 

ljudmässigt besläktade bokstäver som p och b, d och t samt k och g (a.a., s. 

31). Den andra är visuell dyslexi som innebär svårigheter med att läsa hela 

ord (a.a., s. 31). Samt den sista som är en blandad form som innebär att man 

har svårt med båda delarna (a.a., s. 31). Vidare så har forskning visat att 

dyslektiker har svårare att bearbeta snabba informationsflöden medan 

långsammare går bra (a.a., s. 36). Detta innebär att de har svårt att särskilja 

de enskilda språkljuden och uppfatta den inbördes ordningsföljden av 

talljuden i orden och uppfatta ordningsföljden i en text på rätt sätt, samt att 
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dyslektikern har svårt med arbetsminnet (a.a., s. 36). Detta tycks bero på 

annorlunda uppkopplingar hos dyslektikerna och att de största syn- och 

hörsel- cellerna hämmats något i storleksutvecklingen (a.a., s. 36). Därmed 

försämras troligtvis möjligheten att ta emot och bearbeta de snabbaste 

delarna av talat språk, hur stora problemen är varierar från person till person 

med dyslexi (a.a., s. 36).  

Stöd och arbetsätt för dyslektiker 

Det är bra ju tidigare i livet som man kan sätta in stöd eftersom hjärnan är 

mer utvecklingsbar (Seth m.fl. 1997 s.27) i unga år. Undersökningar med 

elever med grava läs- och skrivsvårigheter på högstadiet har påvisat att de 

åtgärder som man gör i dagens skola inte är tillräckliga (Föhler & 

Magnusson, 2003, s. 7). Resultaten i undersökningarna visar att skall dessa 

elever få ett lärande och följa undervisningen på samma sätt som sina 

kamrater får de utföra en arbetsinsats som är nära omänsklig (a.a., s. 10). Det 

måste bli en självklarhet att söka alternativa metoder för elever med dessa 

svårigheter redan i tidiga år så att de får tillgång till det skrivna språket. 

Kompenserande hjälpmedel bör bli en naturlig del i skolarbetet och 

förändras i takt med elevens behov och mognad (a.a., s. 10).  

En viktig insats (Seth m.fl. 1997, s.27) att göra är att hitta elevens starka 

sidor. Kanske har den lätt för att lära sig utantill, vara duktig på något såsom 

idrott, teater, mm och genom att uppmärksamma dessa egenskaper hjälper 

man till med att stärka självkänslan. Det är annars lätt att eleven får en 

negativ självkänsla av att vara annorlunda, dum och utanför och denna 

självbild är ingen bra grund att bygga sitt liv på (a.a., s. 27-28).  

Kompenserande hjälpmedel är högteknologiska och bygger på en avancerad 

teknik- utrustning i datorer såsom ordbehandlingsprogram, 

stavningsprogram, autokorrigering, talsyntes som läser upp vad man skrivit 

eller taligenkänning som läser upp vad man skrivit. Man kan använda en 

skanner till att skanna av en text och sedan få den uppläst via talsyntes. Man 

kan också lyssna på en text istället för att läsa den och använda ett fickminne 

istället för anteckningsblock (Wandin, 2010, s. 1). 

Arbetsätten med kompensatoriska hjälpmedel kräver också och att eleverna 

inte bara får tillgång till dessa utan att de får hjälp med att använda dem. De 

behöver ett individuellt och anpassat stöd av lärarna (Föhler & Magnusson, 

2003, s. 160). Att använda talsyntes tar bort en del av elevernas oro och 

rädsla men är inte tillräcklig utan eleverna behöver fortfarande ha en dialog 

med läraren för att prata genom om vad det är de skall skriva (a.a., s. 161). 

Metodisk lästräning med har visat goda resultat för elever med dyslexi. 

Läsning måste till en början bli automatiserad och kan ta tusentals timmar 

för en person med dyslexi. Det fodras också att eleverna med problematiken 

jobbar med ord, skriver och tragglar och låter sig korrigeras av datorn om 

och om igen (Gillberg & Ödman, 1994, s.72).  
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I England finns det en lång tradition med specialundervisning för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. De har också en lång erfarenhet av 

kompensatoriska hjälpmedel för att eleverna skall klara av sitt skolarbete 

(Föhler & Magnusson, 2003, s. 29). I Sverige finns det ingen motsvarighet 

till engelska specialskolorna beroende på att vi vill att elever med särskilda 

behov skall integreras i vanliga klasser. Det finns dock en gymnasieskola i 

Tibble som har ett samhällsvetenskapsprogram för elever med dyslexi (a.a., 

s. 44). När eleverna börjar år 1 får de göra ett lästest och med utgång av 

detta har sedan specialpedagogen ett ingående samtal med eleverna om 

läsförståelsen. Detta för att de skall få en bättre insikt om de egna problemen 

och en förbättrad läsförståelse och studieteknik (a.a., s. 44). Alla elever får 

också tillgång till en egen bärbar dator med ordbehandlingsprogram, 

uppslagsbok på cd- rom och ett rättstavningsprogram (a.a., s. 44). Klasserna 

är små och mycket är lärarledd katederundervisning. Eleverna har tillgång 

till talböcker och TPB (tal och punktskriftsbiblioteket). Till en början 

upplever man eleverna som ”hospitaliserade” men efter en tid så är eleverna 

vetgiriga, intensiva snabbt associerade och betygsmässigt ligger de till som 

elever i övriga klasser (a.a., s. 46).  

Behandlingsmetoder 

Det har förekommit mängder av alternativa metoder för barn med dyslexi. 

Motoriska problem har ibland förekommit som bakomliggande 

orsaksfaktorer utan något vetenskapligt stöd. Man har då rekommenderat 

motorisk träning för att råda bot på problemet (Nydén, Paananen & Gillberg, 

2000, s. 5635).  I en optometrisk träning så övar man upp ögon och syn 

(a.a.). Den så kallade OBD (Organic Brain Dysfunction) metoden innebär att 

man utgår från att vissa kvarstående primitiva reflexmönster orsakar dyslexi 

och man tränar då barnet i syfte att arbeta bort dessa. Det finns inga studier 

som kan visa att dessa teorier stämmer (a.a.). Pedagogiskt stöd är den 

väsentligaste insatsen för barn med dyslexi (a.a.). Trots det så har 

pedagogiska åtgärder inte granskats vetenskapligt i önskvärd utsträckning 

(a.a., s. 5635). Det finns forskning som fokuserat på de fonologiska 

bristernas centrala betydelse för dyslexi och vetenskapligt kunnat visa att en 

fonologisk medvetenhetsträning kan förebygga lässvårigheter (a.a.). Även 

vid dyslexi har medicinering föreskrivits och visat ha en viss positiv effekt 

vad det gäller läsförmåga och läshastighet (a.a.). 
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3. Syfte och frågeställningar  

3.1 Syfte 

Fokus för min studie är att ge fem specialpedagogers/speciallärares 

synpunkter på hur de ser på sitt arbete med att stötta och tillgodose elever 

med behov av stöd för sitt lärande. 

3.2 Frågeställningar 

 Hur ser överlämningen mellan grundskola och gymnasieskola ut vad 

det gäller eleverna som är i behov av stöd? 

 Vilka faktorer är avgörande för att eleverna ska få extra stöd? 

 Vilka faktorer kan ligga bakom behov av stöd? 

 Vilket stöd har eleverna har rätt till? 

 Vilka arbetssätt används i arbetet med elever i behov av stöd? 

 Vilken uppfattning har dessa specialpedagoger/speciallärare på vad 

som är orsaker till att elever väljer att avluta sina studier trots att de 

har rätt till stödinsatser?   

3.3 Avgränsningar 

Jag har i mitt arbete valt att ta upp de tre största diagnoserna som påverkar 

behovet av stöd på gymnasieskolan och de är ADHD, Aspergers syndrom 

och dyslexi. I mina intervjuer framkom även matematiksvårigheter och 

psykosocial ohälsa hos elever som faktorer till behov av stöd. Dessa är också 

problemområden men som jag i detta arbete inte kommer att fokusera på.  
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4. Metod 

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer för att jag varit intresserad av mina 

informanters egna erfarenheter och för att intervjuerna sker i ett socialt 

samspel mellan mig som intervjuar och den som blir intervjuad. Jag har valt 

att intervjua specialpedagoger/speciallärare för att det är de som arbetar 

mestadels med eleverna som jag har i fokus för min undersökning.  

Jag tycker att intervjuerna har fungerat bra och att jag har fått en god inblick 

i hur det ser ut med stöd till eleverna på de gymnasieskolor där jag 

genomfört intervjuerna. 

4.1 Metodval 

Jag har använt mig av en kvalitativ intervju med strukturerade frågor. Denna 

intervjuform valde jag för att frågornas ordning och utformning är bestämda 

(Carlström & Hagman, 2006 s. 189) och man har språkligheten i fokus. Den 

kvalitativa metoden passar också eftersom mitt arbete är av mindra art och 

då är denna frågeform fördelaktig (a.a., s. 190). I den kvalitativa 

forskningsintervjun sker det ett socialt samspel mellan den som blir 

intervjuad och den som intervjuar. Här gäller det för mig som intervjuare att 

jag har kunskap i ämnet för att kunna ställa följdfrågor och följa upp 

personens svar (Kvale, 2009, s. 98). Metodvalet föll sig också naturligt 

eftersom jag i mina intervjuer har varit ute efter kvalitet istället för kvantitet 

Mitt val av den kvalitativa forskningsintervjun grundade sig också på att den 

ger ett stort utrymme för variationer (Backman, 2008, s. 50) och jag ville i 

mina intervjuer ha möjlighet att vara flexibel och kunna anpassa mig efter de 

personer som jag intervjuade. Metoden är bra eftersom intervjupersonerna 

får beskriva sin vardagsvärld ur sitt eget perspektiv och strukturen blir som 

ett vardagligt samtal (Kvale, 2009, s.39). Jag har aldrig tidigare träffat tre av 

intervjudeltagarna och kände såsom Kvale (2009) också beskriver att det är 

de första minuterna av en intervju som är avgörande för då skapar 

intervjupersonen en uppfattning om mig som person och själva syftet med 

intervjun. Det är viktigt att upplevelsen blir positiv för att intervjupersonen 

ska vilja tala och delge sina personliga erfarenheter och synpunkter.  

Min uppfattning av intervjuerna är att de gick bra och det var lätt att få 

informanterna att tala. Min tanke var att från början försöka skapa en god 

kontakt med informanterna genom att lyssna uppmärksammat och genom att 

visa intresse, förståelse samt respekt för vad de intervjuade sa vilket Kvale 

(2009)  också förordar. 

Eftersom jag anser mig som oerfaren vad det gäller att intervjua så använde 

jag mig av en bandspelare och det beskriver också Andersen & Schwencke 

(2008) på detta sätt: Om man är otränad i att göra anteckningar från 

intervjuer så är det lämpligt att använda en bandspelare under intervjun för 

att på så sätt inte gå miste om väsentlig information som man annars kanske 
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skulle missa. Detta är också viktigt eftersom svaren i intervjun ska 

dokumenteras precist så att reliabiliteten på svaren blir tillförlitliga 

(Andersen & Schwencke, 2008, s. 97).  

4.2 Urval och undersökningsgrupp 

Mina intervjuer genomfördes med fem specialpedagoger/speciallärare på 

fyra kommunala gymnasieskolor belägna i samma kommun. Mitt val föll på 

dem eftersom jag tror att det är de personerna på gymnasieskolorna som har 

störst kunskap i området vad det gäller de elever som jag har i mitt syfte. 

Valet av dem gjordes också för att jämförelserna skulle bli så likvärdiga som 

möjligt med tanke på resursfördelning och liknande. Dessutom anser jag det 

bra att välja samma yrkeskategori av den anledningen att deras uppdrag, 

yrkesutbildning och erfarenheter är likvärdiga. 

Flera av specialpedagogerna/speciallärarna har till en början arbetet som 

lärare med elever i de lägre årskurserna i många år innan de omskolat sig till 

specialpedagog/speciallärare. Namnen på personerna är fingerade i min 

intervjusammanställning men deras behörigheter är de riktiga.    

Gymnasieskolorna som de arbetar vid har både nationella och yrkesprogram. 

Gymnasieskola 1 

Agneta utbildade sig till högstadielärare och arbetade som det i åtta år och 

utbildade sig till specialpedagog under de sista tre åren. Sedan arbetade hon i 

två år innan hon för fyra år sedan började arbeta på den gymnasieskolan som 

hon fortfarande är vid.  

Lennart arbetade som mellanstadielärare i 20 år innan han utbildade sig till 

speciallärare genom att gå ett antal kurser inom specialpedagogik men har 

ingen formell speciallärarbehörighet. Han har sedan tio år arbetat som 

speciallärare på gymnasieskolan där han fortfarande arbetar. Han samarbetar 

med Agneta.  

Gymnasieskola 2 

Marianne var färdig mellanstadielärare i mitten av 1970- talet och arbetade 

sedan i tio år och utbildade sig under de tre sista åren till speciallärare och 

var färdig i mitten av 1980- talet. I en omorganisation på 1990- talet då man 

gjorde om speciallärartjänsterna till specialpedagoger gick hon en 

påbyggnadsutbildning till specialpedagog och fick till vissa delar då en 

specialpedagogs behörighet dock inte likvärdig med dagens specialpedagog 

utbildning. Hon arbetar mestadels som speciallärare men har vissa uppgifter 

som en specialpedagog också.  
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Gymnasieskola 3 

Karin var färdig svenska och religionslärare på gymnasienivå i mitten på 

1970- talet och har sedan dess arbetat på samma gymnasieskola. I slutet av 

1990- talet påbörjade hon en specialpedagogsutbildning i Göteborg och har 

sedan dess arbetat som specialpedagog.  

 

Gymnasieskola 4 

Lotta är adjunkt i specialpedagogik och arbetade även hon till en början som 

mellanstadielärare och gjorde det i åtta år innan hon påbörjade sin utbildning 

till specialpedagog. Hon har också en magisterutbildning i specialpedagogik 

med inriktning mot elever med läs- och skrivproblematik. Förutom sitt 

arbete på gymnasieskolan så arbetar hon som dyslexipedagog på en 

högskola.  

4.3 Genomförande av undersökning 

Jag tog först kontakt med personalansvarig på gymnasieskolorna för att få 

kontakt med gymnasieskolornas specialpedagoger/speciallärare. Efter att jag 

fått namnen på dem så skickade jag ett e-mejl till 

specialpedagogerna/speciallärarna där jag beskrev bakgrund och syfte med 

intervjuerna och vad det skulle användas till (se bilaga 1). När jag fått deras 

samtycke till intervjuerna så mejlade jag frågorna till dem (se bilaga 2). 

Detta gjorde jag för att informanterna skulle få möjlighet att vara förberedda 

på frågorna när jag kom för att intervjua dem. De flesta av dem hade gjort 

stödanteckningar till frågorna och var på så sätt förberedda för intervjun. 

Jag har intervjuat mina informanter på deras egna arbetsplatser och där har 

vi kunnat samtala ostört i en lugn miljö. Intervjuerna varade allt ifrån en 

timme till två timmar och materialet blev ansenligt vid ett par av 

intervjuerna. 

Jag spelade in intervjuerna på en kassettbandspelare och jag valde just den 

metoden för att jag själv känner mig säker med utrustningen och det är lätt 

att stanna och lyssna när man ska sammanställa intervjuerna.      

4.4 Etiska överväganden 

En intervjuundersökning är ett moraliskt företag och följaktligen så är en 

forskningsintervju genomsyrad av moraliska och etiska frågor (Kvale, 2009, 

s.77) som man måste ta hänsyn till vid en intervjusituation och 

sammanställning. Vetenskapsrådet (s. 6) talar om fyra etiska principer som 

man ska ta hänsyn till vid intervjuer och de har jag haft i åtanke vid mina 

intervjuer. I inledningen av intervjun beskrev jag för informanterna om att 

innebörden av att samtycket innebär att intervjupersonen deltar frivilligt och 
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har rätt att när som helst kunde dra sig ur intervjun eller förändra eller ta 

tillbaka något de sagt (a.a., s. 8). Jag informerade också om mitt syfte med 

undersökningen och om hur den var upplagd i stort så att de skulle veta vad 

undersökningen ska användas till (a.a., s. 7). Jag delgav var och en sin egen 

utskrift av intervjun där de hade möjlighet att ändra något innan jag 

presenterade den i arbetet.  

Jag har genom att fingera namnen på mina informanter och genom att inte 

nämna gymnasieskolornas namn eller ort uppfyllt konfidentialitetskravet. 

Detta krav innebär att man i forskningsintervjun ser till att privat data som 

kan identifierar personerna som deltar i undersökningen inte kommer att 

avslöjas. Även när man behandlar intervjustoffet så är det viktigt att man 

värnar konfidentialiteten för intervjupersonerna och för de institutioner som 

nämns i intervjun men även att man förvarar band och utskrifter på ett säkert 

ställe (Vetenskapsrådet, s. 12). Sist så är det nyttjandekravet och det innebär 

att det insamlade materialet bara får användas till forskningsändamålet (a.a., 

s. 14). Detta förklarar jag också genom att tala om att materialet bara 

kommer att användas i mitt examensarbete.  

4.5 Sammanställning av intervjuerna 

Jag har valt att transkribera intervjuerna ordagrant och först sammanställt 

intervju för intervju. Efter det så har informanten fått ta del av 

sammanställning av sin egen intervju och möjlighet att läsa igenom och ge 

synpunkter på om jag citerat och uppfattat dem rätt. Detta för att arbetet 

skall få en hög reliabilitet som möjligt. Jag gjorde sedan en sammanställning 

av samtliga intervjuer för att kunna hitta eventuella mönster. 

4.6 Metoddiskussion  

En risk med att intervjua är samspelet med personer som man tidigare aldrig 

träffat och att ”personkemin” inte stämmer. Det kan då förekomma att de 

personer som man intervjuar inte vågar öppna upp sig och delge sina 

sypunkter på ett helt ärligt sätt. De intervjuade kan också hålla inne med 

erfarenheter för att vilja vara till lags och har svårt att erkänna sina 

eventuella brister.  

Mina intervjuer har fungerat och jag tycker att metoden att intervjua var ett 

bra sätt att genomföra undersökningen på. Jag har fått en bra kontakt med 

intervjupersonerna och det är lätt att ställa följfrågor vid intervjuer.  Jag har 

blivit väl mottagen av dem som jag intervjuade och de har delgett mig 

mycket bra kunskap inom området med stöd till elever.   
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5. Resultat 

Här följer resultatet av mina intervjuer som ger svar på mina 

frågeställningar. Samtliga resultat är en sammanställning av intervjuerna 

som konkretiserats med hjälp av exempel från de intervjuade personerna. 

5.1 Överlämning mellan grundskola och gymnasium 

Alla överlämningarna mellan grundskola och gymnasieskola angående 

elever som har behov av stöd för sin läroprocess sker enligt samtliga lärare 

som jag intervjuat via ett överlämningsformulär. Formuläret fylls i av berörd 

personal på elevens grundskola. Detta sker på vårterminen när eleven gå i år 

nio. Detta överlämningsformulär är gemensamt för alla gymnasieskolor i 

kommunen och är centralt utformad. På den skall framgå om eleverna saknar 

betyg i något av kärnämnena och också om de har haft stöd och vilken form 

av stöd som de haft i något ämne 

… i informationen får vi reda på deras betyg och poäng som de har 

när de söker till gymnasiet, vi får reda på vilka ämnen de har haft 

svårt med att uppnå godkänt i och vi får reda på om de har haft stöd 

och i vilken form av stöd som de haft under högstadietiden 

(Marianne).  

Det skall också framgå på överlämningsformuläret om eleven har någon 

diagnos och dessa kan vara exempelvis dyslexi, ADHD, Aspergers och 

språk- eller matematik- svårigheter.  

Muntliga överlämningar 

Det är också vanligt förekommande med muntliga överlämningar och dessa 

sker mestadels om elever som har ett större behov av stöd och åtgärder som 

man vill förtydliga lite extra och det kan vara så att åtgärder behöver sättas 

in direkt i starten på höstterminen  

… det kan ibland vara så att vi får elever där det är något väldigt 

extra och där vi måste sätta in åtgärder direkt och andra 

anpassningar för att dessa elever ska klara sig och då kan det vara 

psykolog, föräldrar, klassföreståndare, assistenter som har 

sittningar tillsammans för att planera så att det blir så bra som 

möjligt här (Karin). 

Medverkande vid överlämningarna 

Vid överlämningarna så är alltid en specialpedagog, kurator, studie- och 

yrkesvägledare och oftast skolsköterskan med. Det förekommer också ibland 

att rektorer är med. All information sker i samtycke mellan förälder, elev 

och skola, det förekommer dock men sällan att samtycke inte sker  

… det finns föräldrar som de vill inte att någon information ska gå 

vidare och då måste vi ta hänsyn till det. Sen kan vi väl tycka att 

det är negativt för eleven att de inte ger samtycke men de allra 

flesta ger ju sitt samtycke (Karin). 
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5.2 Faktorer som är avgörande för stödinsatser 

För att avgöra om eleverna är i behov av extra stöd när de kommer till 

gymnasiet förekommer det flera olika sätt som skolorna använder sig av.  

Icke godkända betyg i kärnämnena  

Gemensamt är att specialpedagogen bedömer och att eleverna alltid får 

erbjudande om stöd ifall de saknar fullständiga betyg i något av kärnämnena 

matematik, svenska eller engelska.  

… De elever som har ett IG i matte A, engelska A eller svenska A 

erbjuds alltid stöd och möjligheter för att få sitt betyg godkänt 
(Agneta). 

Diagnos på alla elever i år ett 

På gymnasieskola 2 görs en diagnos på alla när de börjar i ettan  

… det är främst läsförståelsen som man är ute efter och om det är 

så att eleven har läs- och skrivsvårigheter som inte tidigare har 

blivit uppmärksammad på något sätt. Vi har också diagnos i matte 

och engelska och efter det så söker vi upp elever och frågar om de 

vill jobba med det eller inte (Marianne).  

Eleven själv avgör om de behöver stöd 

På gymnasieskola 4 är det eleven själv som säger att hon/han vill ha stöd  

… eleven själv bedömer om de tycker att de vill ha extra hjälp och 

det kan vara elev och förälder. Det blir aldrig bra om det är någon 

annan som tycker det, man måste ju ha eleven med sig eftersom 

det är extra stöd (Lotta).  

Stödet bygger helt på frivillighet  

Gemensamt för alla gymnasieskolor är också att allt stöd som erbjuds är 

frivilligt  

… skolan erbjuder stöd men det är inte tillräckligt alla gånger, det 

kan vara elevens motivation och det kan vara så att eleven behöver 

mer stöd än vi har möjlighet att erbjuda tidsmässigt. Men i de allra 

flesta fall så handlar det om att eleven inte tar den möjlighet som 

finns till stöd. Ska stödet fungera så måste eleven vilja och då kan 

vi inte tvinga så därför bygger vi vår hjälp på frivillighet (Agneta). 

Frivilligheten är jätteviktig annars så är det helt meningslöst. Det 

är omöjligt att åstadkomma något om man inte har eleven med sig 

(Lotta).  

Upptäckt av behov utav stöd under utbildningens gång 

Det är också förekommande att man upptäcker elever under utbildningens 

gång som är i behov av stödinsatser och det kan ske efter utvecklingssamtal, 

elev vårdskonferenser (EVK) eller via kurator.  

… sen kommer det elever efter EVK (Agneta).  

Det kan också vara så att en lärare vänder sig till specialpedagogen 
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… det är ganska vanligt att läraren kommer direkt till oss där de 

frågar om vi skulle kunna titta på någon elev för de misstänker att 

det är något (Karin). 

… det är ju åtgärdsprogrammet som ska stå i centrum för vilket stöd 

som behövs (Marianne).  

Om eleven har en diagnos som dyslexi så frågar alltid specialpedagogen om 

vilket stöd de har haft tidigare och ser till att de även under sin skoltid på 

gymnasiet har hjälpmedel som behövs för att klara av sina studier.  

5.3 Faktorer som kan ligga bakom behov av stöd 

Faktorer som spelar in om eleverna behöver stöd för sitt lärande kan vara 

flera men man kan utläsa främst diagnoser i koncentrationssvårigheter 

såsom ADHD, Aspergers syndrom, läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), 

matematiksvårigheter eller bara allmänna inlärningssvårigheter. 

ADHD och Aspergers syndrom 

Det vanligaste är att eleverna redan innan de kommer till gymnasiet har en 

diagnos på någon av ovan nämnda orsaker och man har på skolan en god 

kännedom om elevernas specifika svårigheter 

… sen har vi de olika bokstavskombinationerna såsom exempelvis 

ADHD. Aspergers har inte så många, men vi märker att andelen av 

elever med diagnoser ökar (Marianne). 

Agneta säger också att det  

… det är många faktorer som ligger bakom och det är nog lika 

många faktorer som elever så det är svårt att säga rent generellt 

men oftast så är det diagnoser som ADHD som påverkar (Agneta). 

Vidare så säger Karin att  

  … vi har elever med både Aspergers och ADHD (Karin). 

Läs- och skrivsvårigheter  

Dyslexi är det som ofta kommer på tal och som man på alla 

gymnasieskolorna är överens om att de har en bra förberedelse för. Samtliga 

lärare är överens och säger att de tycker att just stödet till dyslektiker är det 

stöd som fungerar bäst 

… dyslexi har man jobbat med så länge och kan man konstatera 

att eleven har dyslexi så är det enklare att få den hjälp man 

behöver (Marianne). 

… Där jag tycker att vi är bra är stödet till dyslektiker med 

ljudböcker och talsyntes (Agneta). 
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Men lärarna talar även om matematiksvårigheter som en faktor till behov av 

extra stöd  

… dels är det läs och skrivsvårigheter, dyslexi och så kan det vara 

matematiksvårigheter och det kan vara ett funktionshinder men 

man behöver inte ha en diagnos för de problemen (Karin). 

 … Dyslexi har vi och matematiksvårigheter (Marianne). 

… Men också så att de har en diagnos eller att man gjort en läs- 

och skrivutredning eller matematikutredning. Det kan också vara 

så att eleven har svårt med flera moment i kursen. Det kan vara så 

att eleven har svårt att hänga med och att den i första hand behöver 

en lugn miljö helt enkelt (Agneta). 

”Svagbegåvade” elever 

Det förekommer också att elever inte några speciella diagnoser utan att de 

rent generellt har svårt för läroprocessen  

… med andra ord svagbegåvade och det kan vara så att de valt fel 

program så förmågan inte stämmer överens med kraven på 

programmet (Marianne).  

Psykosociala problem och skolk 

Det finns också elever med psykosociala problem som påverkar deras 

skolgång negativt, och Karin kommenterar det hela så här:  

… Människan består ju av så många delar ibland så är det så att 

när det strular hemma så blir eleven odräglig i klassrummet och då 

kan vi få elever till oss som egentligen skulle behöva prata med en 

kurator (Karin).   

… Det kan också vara andra psykosociala problem de mår inte 

psykiskt bra, de får ångest, de kan inte vara i stor grupp, många 

ungdomar mår psykiskt dåligt helt enkelt (Lotta). 

… Skolk kan också vara en av orsakerna eller att de är omotiverade 

till skolarbetet (Lennart). 

Osynliga och synliga funktionshinder 

Man kan tala om två olika funktionshinder och då är det de som syns 

exempelvis en synskada eller ett rörelse hinder och sen finns de osynliga 

som ADHD och Aspergers syndrom 

… de som har synliga handikapp till exempel en synskada gör att 

det blir väldigt tydligt men om man ser till dem som har 

exempelvis ADHD så är det ju också ett funktionshinder och de 

har ju också rätt att få den hjälp som de behöver utifrån sina behov 

men det är svårare att ringa in det. Många som har ADHD har ju 

andra svårigheter som dyslexi, matematiksvårigheter och det ligger 

ju i att de har svårt att organisera sig överhuvudtaget men då får de 

hjälp med det (Marianne). 
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5.4 Rätt till stöd 

Alla elever som saknar fullständiga betyg i något av kärnämnena matematik, 

svenska eller engelska har rätt till stöd för att nå godkänt i kurs A  

… vi är skyldiga att ge alla elever stöd som behöver stöd men det 

är inte alla som tar mot det men de förstår inte (Agneta). 

… Vi hjälper elever på A kursen i svenska, matte och engelska och 

vi kan stötta vissa perioder i på andra nivåer (Karin). 

Kompensatoriska hjälpmedel 

Alla skolor lånar ut bärbara datorer till de elever som har behov av dem för 

sina studier. Stöd som elever har rätt till är kompensatoriska hjälpmedel 

såsom talsyntes och stavningsprogram 

… de som har dyslexi har rätt till kompensatoriska åtgärder och 

man har rätt att nå målen och det står tydligt i skollagen (Agneta). 

Alfa smart är ett annat hjälpmedel och är en liten ”minidator” som eleverna 

kan använda på lektionerna till att föra anteckningar på istället för att skriva 

för hand själva.  

Ljudböcker 

Ett par av specialpedagogerna säger också att bibliotekarien på skolan har 

rättighet att ladda ner läroböckerna från tal och punktspråksbiblioteket 

(TPB) så att eleven får tillgång till läroböcker som ljudböcker istället. De 

flesta nya läroböcker går att få som ljudbok och det är en stor fördel för 

eleverna.  

Längre tid vid förhör, prov och nationella prov 

Ibland så räcker det med bara lite extra tid eller en lugn miljö för att för att 

eleverna ska klara av sina prov mm. 

… många behöver bara lite extra tid och det är nästan generellt här 

(Lotta). 

Agneta säger också att  

… längre tid eller muntliga förhör vid provsituationer, många av 

dem behöver bara lite extra tid (Agneta). 

5.5 Olika arbetssätt för att ge eleverna stöd 

Studieteknik 

Ett sätt att stödja eleverna på är studieteknik. Det är speciellt bra för elever 

med ADHD-diagnos eftersom de oftast har svårighet att organisera sig  

… jag kan hjälpa dem med hur de ska göra för att läsa in. Jag har 

också elever med svårigheter att planera för de får inte ihop sin 

vardag med läxor, inlämningar, prov m.m. (Karin). 
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Individanpassat 

Allt arbete vad det gäller elever med behov av stöd är individanpassat 

eftersom de flesta har sina egna svårigheter och sitt eget sätt att lära och det 

gäller att finna eleven där de är kunskapsmässigt. Arbetet bygger på en 

dialog med eleverna. 

… Det är individanpassat med mycket träning och grundläggande, 

ibland är det att läsa, skriva och tala (Lennart). 

… Oftast är det individuellt arbete med eleven, en till en, eleverna 

kommer ju hit som individer och alla har ju sin egen inlärningsstil 

och sitt sätt som de vill göra det på (Lotta). 

… Vi har ingen gruppundervisning alls utan allt är individanpassat 

(Agneta). 

… För en del elever så kan en halvtimme själv ge mer än en timme 

i grupp (Karin). 

Arbetssätt vid dyslexi 

Vad det gäller dyslexi har de lättare att beskriva arbetsätt och det kan vara 

speciella dataprogram som de arbetar med och det kan vara program som 

tränar läsning och stavning.  

… Vid dyslexi så har vi träningsprogram som vi följer där tränar vi 

läshastighet, stavning, ordbildning och ibland får vi läsa högt för 

dem (Marianne).  

… Dyslektikerna har ett speciellt dataprogram som heter MG och 

som det finns olika varianter av (Agneta).  

… Vi har stavningsprogram som heter Lexia (Karin). 

Arbetsätt vid ADHD 

En av pedagogerna nämner också ett arbetsätt med elever som har ADHD  

… när det gäller elever med ADHD så är det väldigt viktigt det här 

med en till en för då kommer nästan hindren bort och sen jobbar vi 

med musik, men just det att man jobbar en till en ger resultat 

(Lotta).   

5.6 Orsaker till elevavhopp  

Det ges stöd till elever på gymnasiet men det förekommer dock ändå att 

elever väljer att avsluta sina studier utan fullständig gymnasieutbildning. 

Orsakerna kan vara flera. De specialpedagoger/speciallärare som jag 

intervjuat nämner främst skoltrötthet, brist på motivation till skolan, att 

eleven valt fel program eller en psykosocial ohälsa hos eleverna. Men även 

att det inte finns tillräckligt med resurser på skolorna till stöd.  

… Jag tror bara att de tycker att det är götråkigt, de har det 

jättetråkigt (Marianne). 

… Just de som hoppar av är jätteskoltrötta och omotiverade, det 

hänger inte ihop med att de har svårt för inlärning (Marianne). 
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… Många är fruktansvärt skoltröttat de är så trötta på skolan så de 

orkar bara inte tar tag i det (Karin). 

… Man orkar helt enkelt inte, man är skoltrött man vill ut och 

jobba man vill slippa allt vad som har med skolan att göra 

(Agneta). 

Brist på motivation till skolan 

En annan anledning till att de inte slutför sina studier är brist på motivation  

… det är inte elever med funktionshinder som har motivationen 

uppe som hoppar av (Lotta). 

… Jag tror ändå att det stora flertalet inte har någon lust, 

motivation eller ork för skolan det är så jag tolkar det hela 

(Agneta). 

 … Men det är klart att orkar de inte plus att de har en hög 

frånvaro och har man kommit in i den trallen så är det inte lätt att 

komma ifatt, dels ska man ta igen det man ligger efter och så ska 

man hänga med i det som går framåt, det blir dubbelt upp (Karin). 

… Skolan gör väldigt, väldigt mycket det känner jag och ibland så 

är det till och med att man drar i dem fast de egentligen inte vill, 

de säger ok fast det blir liksom ingenting av det (Marianne). 

Fel program 

Ytterligare en anledning till avhopp kan vara att eleven har valt fel program  

… framförallt att de valt fel program, de upptäcker att det inte är 

rätt jobb för dem (Lotta). 

… Jag tycker att det här med att de valt fel program har ökat, vi 

har haft många programbyten under året (Karin). 

Psykosocial ohälsa 

Men även psykosocial ohälsa är en anledning till att elever hoppar av 

gymnasiet.  

… det kan hända saker som gör att det strular till sig. Det kan vara 

sjukdom, sjukdom i familjen, dödsfall och det är ju så att vara 

människa det är inte säkert att livet ser lika dant ut jämt, det kan 

förändras(Karin). 

… Problemen är inte eleverna med funktionshinder för dem får vi 

information, vi gör en plan och vi jobbar. Problemen är de elever 

som vi inte får någon överlämning om som har femtio procents 

frånvaro(Lotta). 

… Jag tror inte att man hoppar av på grund av sina 

studiesvårigheter utan jag tror att det är annat runt omkring 

(Agneta).  

… De inte hoppar av för att de inte får hjälp utan de hoppar av för 

att de inte trivs och det kan bero på att de inte trivs i gruppen 

(Lotta). 
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Inte tillräckligt med resurser till stöd 

Det finns vissa elever som har så stora svårigheter så att pedagogerna känner 

att det inte finns tillräckligt med resurser för att stötta dem  

… vi borde ha mera tid avsatt det är för tidspressat (Lennart). 

… Skolan erbjuder stöd men det är inte tillräckligt alla gånger 

(Agneta). 

En av specialpedagogerna säger också att yrkesprogrammen oftast är så 

specialiserade så att de har svårt att stötta eleverna i karaktärsämnet 

… vi kan hjälpa dem i kärnämnena men i yrkesämnena är det svårt 

(Lotta). 
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6. Diskussion 

Intresset för hur det ser ut med stöd för elevers lärande på gymnasieskolan 

har väckts i mig eftersom jag ibland hört att man inte gör tillräckligt för 

elever som har problem med sitt lärande och att de inte får det stöd och den 

hjälp som de behöver. Därför tyckte jag att det skulle vara intressant att 

undersöka hur det såg ut på fyra gymnasium här i kommunen. Allt eftersom 

jag genomfört mina intervjuer förstod jag att min uppfattning inte alls 

stämde överens med hur det såg ut i verkligheten. Åtminstone inte på de 

gymnasieskolor där jag genomfört mina intervjuer. Min slutsats är att det 

finns och erbjuds stöd för elever som är i behov av det.  

Det finns många engagerade specialpedagoger/speciallärare som arbetar på 

gymnasieskolorna och de sliter verkligen hårt med att försöka stödja och ge 

eleverna den hjälp som de är i behov av.  

Jag kommer i diskussionen att ta upp om hur överlämningen ser ut mellan 

grundskola och gymnasium och vilka faktorer som är avgörande för att stöd 

skall sättas in. Samt de faktorer som jag kom fram till i min undersökning 

och som kan ligga bakom behov av stöd. Även om vilka rättigheter till stöd 

som råder och vilka arbetssätt som används.  

6.1 Överlämning mellan grundskola och gymnasium 

Samtliga pedagogiska överlämningar mellan grundskola och gymnasieskola 

utgår från de riktlinjer som råder i kommunen där jag genomfört mina 

intervjuer. Överlämningsformuläret är densamma i hela kommunen och jag 

tycker att det är bra för att man på så vis får en likvärdig bedömning av alla 

elever. På överlämningsformuläret i kommunen så skall det framkomma 

vilka specifika svårigheter och behov av stöd som eleven har haft. Det skall 

dessutom framgå vilka kärnämnen som eleven inte har godkänt i eller har 

haft stöd i. Detta görs för att eleverna skall få det stöd och hjälp som är 

behövligt i gymnasieskolan (Skol- barnomsorgsförvaltningen, 2010, s. 3). 

Det förekommer på samtliga fyra gymnasieskolor också muntliga 

överlämningar i de fall där elever har ett större behov av stöd och åtgärder 

som man vill förtydliga extra och där åtgärder behöver vara förberedda 

redan på höstterminen när eleverna kommer.  Detta överensstämmer också 

med de riktlinjer för överlämningar som råder i kommunen (Skol- 

barnomsorgsförvaltningen, 2010, s. 4).  

 

Den personalkategori som enligt informanterna är medverkande från 

gymnasieskolorna vid överlämningarna är specialpedagog, kurator, studie- 

och yrkesvägledare, skolsköterska och ibland också rektor. Detta 

överensstämmer också med de riktlinjer som kommunen har för den 

pedagogiska överlämningen (Skol- barnomsorgsförvaltningen, 2010, s. 3).  
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All information som delges sker alltid i samtycke mellan förälder, elev och 

skola (Skol- barnomsorgsförvaltningen, 2010, s. 4). Enligt flera av de 

specialpedagoger/speciallärare som jag intervjuat så har det vid enstaka 

tillfällen förekommit att förälder inte har gett sitt samtycke till att 

information skall delges gymnasieskolan. Detta tycker informanterna bara 

blir till en nackdel för eleven själv eftersom man då får börja om ifrån början 

igen. Men det framgår klart och tydligt i kommunens riktlinjer att det är på 

det viset som det skall gå till väga (Skol- barnomsorgsförvaltningen 2010, s. 

4) så även om man som pedagog kan tycka att det är felaktigt så måste ta 

hänsyn till föräldrarnas och elevernas önskan.  

6.2 Faktorer som är avgörande för stödinsatser  

Att man på de gymnasieskolor där jag genomfört mina intervjuer låter 

skollagar (SFS 1985: 1100; Lpf94) och styrdokument (Skolverket, 2006) 

ligga till grund för arbetet med elever i behov av stöd framgår klart. Elever 

som har skolsvårigheter och på något sätt är i behov av stöd erbjuds alltid 

det. 

Det förekommer flera olika sätt att finna elever som har behov av stöd. På 

gymnasieskola 3 genomför de diagnoser på alla elever i år ett. I dessa är de 

främst ute efter läsförståelsen men man gör diagnoser även i matematik och 

engelska. Dessa diagnoser görs för att man skall hitta elever som har 

svårigheter och som tidigare inte uppmärksammats. Detta är en metod som 

man också använder sig av på gymnasieskolan i Tibble (Föhler & 

Magnusson 2003, s. 44).  

På gymnasieskola 4 så är det alltid eleven själv som kommer och ber om 

stöd. Det kan jag tycka är bra om nu eleverna är så mogna så att de förstår 

sitt eget bästa.  

Allt stöd som ges på gymnasieskolorna bygger på frivillighet och det är bra 

för har eleven motivation till skolarbetet så går lärandet lättare. För just 

bristande motivation hos eleverna är det som påverkar lärandet och det 

påpekar informanterna flera gånger. De säger också att det inte är de 

motiverade eleverna med diagnoser som har svårt att nå målen för de lyckas 

ofta med det. Det är de elever som helt saknar motivation och som inte 

förstår vad de ska ha kunskapen till som inte lyckas nå målen. 

Det förekommer också att elever kommer efter utvecklingssamtal då lärare 

har talat om att eleven kommer att få det svårt att få godkända betyg om inte 

någon form av stödinsats sker. Detta säger man också i Allmänna råd för 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2008, s. 11) att om det kommer upp vid 

utvecklingssamtalet så skall ett åtgärdsprogram upprättas och hjälp sättas in.  

Specialpedagogen/specialläraren på gymnasieskola 1 och 3 säger att ibland 

söker lärarna själva upp specialpedagogen/ specialläraren och frågar om de 

kan testa vissa elever som de misstänker har någon form av svårighet. Detta 
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visar att det finns ett bra samarbete mellan specialpedagog/speciallärare och 

elevens ämneslärare som gagnar eleverna. 

Som specialläraren på gymnasieskola 3 säger så är det åtgärdsprogrammet 

som ska ligga till grund för stöd och det står även att läsa i Allmänna råd för 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2008, s. 10).  

6.3 Faktorer som kan ligga bakom behov av stöd 

6.3.1 ADHD  

Enligt min undersökning så är ADHD en av orsakerna till att elever är i 

behov av stöd. Det kan man se som ganska naturligt eftersom dagens skola 

har höga krav på förmågan att strukturera, överblicka och värdera sitt och 

andras beteende och inte minst förvalta sitt eget liv och lärande. Samtidigt 

som eleven skall leva upp till centralt ställda krav (Hejlskov Jorgensen, 2009 

s. 23). Precis som Duvner (2002, s. 19) säger kräver elever med ADHD stöd 

med att organisera sitt arbete och andra aktiviteter och det finns risk att de 

undviker uppgifter som kräver längre mental ansträngning. Eleverna har 

också lätt för att tappa bort saker och glömmer att ta med sig saker som 

behövs för aktiviteten exempelvis penna, böcker och kläder och behöver 

hjälp med att komma ihåg även detta (a.a., s. 19).  

På gymnasierna där jag genomfört mina intervjuer försöker man att stödja 

eleverna med att planera sitt skolarbete. Detta är en förutsättning för elever 

med ADHD och Aspergers syndrom överhuvudtaget skall klara av sina 

studier. Jag tycker att specialpedagogerna/speciallärarna har en bra 

förståelse för elevernas behov och försöker att anpassa sig efter det. 

Eleverna får också hjälp med studieteknik för att veta vad det är de ska läsa 

in och hur det skall gå till.  

En tanke jag får vad det gäller ADHD och som också nämns av Duvner  

(2002, s.18) är att diagnosen utreds i tio gånger större utsträckning hos 

pojkar än hos flickor. Det kan vara missvisande för att man lätt kan tro att 

det är mer förekommande hos pojkar (a.a., s. 18). Anledningen är istället att 

man inte i samma utsträckning söker hjälp för flickorna för att de är ett 

mindre problem för omgivningen de är oftast mindre aggressiva, 

självhärdande och expansiva på andras bekostnad än vad pojkarna är, 

flickornas koncentrationsproblematik drabbar dem mer själva (a.a., s. 18). 

Det är istället ett uttryck för könsskillnad. Mer eller mindre så låter vi 

pojkarnas personlighetsdrag som är att visa sig kraftfulla och spela herre på 

täppan växa sig starka medans flickorna oftast hämmas i den formen av 

beteende. Kanske bromsas därför vissa ADHD- symtomen tidigt hos flickor 

medan de får utvecklas så att de skapar problem hos pojkar (a.a., 25).  
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6.3.2 Aspergers syndrom  

Aspergers syndrom är en annan faktor som ligger bakom behov av stöd som 

specialpedagogerna/speciallärarna tar upp. För barn och ungdomar med 

Aspergers syndrom är symtomen stora svårigheter med ömsesidig social 

interaktion, monomana snäva intressen, behov av att införa rutiner och 

intressen, tal- och språkproblem, problem i icke verbal kommunikation och 

en motorisk klumpighet(Waklav, Aldenrud & Ilstedt, 1999, s. 7). Detta är 

givetvis problem som skapar svårigheter i dagens flexibla skolmiljö där det 

för eleverna gäller att kunna förflytta sig mellan klassrum och skiftande 

miljöer under hela skoldagen så det är klart att det påverkar eleverna med 

denna diagnos.  

På gymnasieskolorna jag utförde mina intervjuer på är allt stöd till eleverna 

individuellt anpassat och stödet sker nästan alltid från 

specialpedagog/speciallärare till en elev i taget. Detta är arbetssätt som 

också Gillberg (2005, s. 145) skriver gagnar elever med de 

neuropsykiatriska funktionshindren allra bäst. 

 

6.3.3 Läs- och skrivsvårigheter 

Stödet till dyslektikerna är det som man på gymnasieskolorna där jag 

genomfört mina undersökningar säger att man har en bra förberedelse för 

och som specialpedagogerna/speciallärarna också säger fungerar bäst.  

Eleverna på alla gymnasieskolor får tillgång till kompensatoriska hjälpmedel 

såsom en personlig bärbar dator, inlästa läroböcker, talsyntes och 

stavningsprogram. Detta är också något som Wandin (2010, s. 1) säger är en 

förutsättning för att de skall klara av sina studier.  Föhler och Magnusson 

(2003, s. 10) säger vidare att om eleverna skall kunna följa sin undervisning 

på samma sätt som sina kamrater så får de utföra en arbetsinsats som är nära 

omänsklig om de inte får tillgång till kompensatoriska hjälpmedel.  

Dyslexi är en ganska så nyligt accepterat funktionshinder med en kort 

historik. Detta eftersom det är först i våra dagar som man anser att alla 

människor skall kunna läsa och skriva. Får man inte tillräckligt med stöd och 

saknar förmåga att läsa och skriva så blir man lätt handikappad i våra dagars 

komplicerade värld. Med tanke på detta så vill jag presentera ett löfte om en 

lagändring som i dagarna har släppts och som skall stärka elever med 

funktionshinder.  

… Grattis alla elever med funktionsnedsättningar 

Löfte idag: Skollagen kompletteras med nya skrivningar om 

specialpedagogiskt stöd. 

Dyslexiförbundet FMLS och hela handikapprörelsen har under flera 

veckor försökt få uppmärksamhet för att den nya skollagen som 

skall antas den 22 juni har en fallucka för elever med 

funktionsnedsättningar. Vid ett möte på departementet den 17 juni 

fick vi i handikapprörelsen förståelse och gehör för våra synpunkter. 

Det går tyvärr inte att få in några ändringar i skollagen på detta sena 

stadium. Däremot lovades vi att särskilt stöd skall ges till de elever 
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som har behov av specialpedagogiska insatser som kompensation 

för funktionsnedsättning och att detta skall regleras i kommande 

grundskoleförordning. Detta stöd skall inte ha tak kopplat till de mål 

som minst skall uppnås. Handikapprörelsen är inte helt nöjd med 

denna "nödlösning" och kommer att verka för att detta på sikt skrivs 

in i själva skollagen (Dyslexiförbundet FMLS 2010). 

    

Detta är ett väldigt bra förslag tycker jag för eleverna med särskilda behov 

för sitt lärande måste på alla sätt och vis få den hjälp och stöd som de 

behöver för sin utveckling. Jag hoppas verkligen att det på sikt skrivs in i 

skollagen. 

Enligt mina informanter så är det också vanligt förekommande med dyslexi 

hos elever med ADHD. Seth m.fl. (1997, s. 33) säger att mellan 60-70 % av 

dessa elever också har dyslexi.  

Seth m.fl. (1997, s. 27) skriver också att man skall stötta eleverna med de 

neuropsykiatriska funktionshindren till ett gott självförtroende och försöka 

att bygga på de positiva egenskaperna Detta är något som jag också ser som 

självklart men som inte någon av de informanter som jag intervjuat sagt 

något om. Jag funderar på om man i skolan fokuserar så mycket på själva 

lärandet i kärnämnena så att man glömmer bort att se vad det är som eleven 

är duktig på och kan.  

6.4 Rätt till stöd 

Alla gymnasieskolor där jag gjort intervjuer har det gemensamt att alla 

elever som är i behov av stöd har tillgång till det och på så sätt följer 

gymnasieskolorna de styrdokument (Skolverket 2006, s. 11 och 49) och 

skollag (SFS 1985: 1100; Lpo94, Lpf94) som finns upprättade. Alla elever 

erbjuds alltid stöd men det är inte alla som förstår sitt eget bästa och tackar 

ja till den hjälp som de erbjuds och man kan aldrig tvinga någon utan det 

måste vara frivilligt säger de personer som jag intervjuat.  

Eftersom det stöd som erbjuds är enbart i kärnämnena har elever som har 

svårigheter i sitt karaktärsämne det extra svårt eftersom de inte kan få stöd 

där och det kan tyckas synd. Det beror på att karaktärsämnena oftast är 

specialiserade och innehåller speciella ämneskunskaper som 

specialpedagoger/speciallärarna inte har eftersom de är utbildade för att 

stödja eleverna i kärnämnena.  

Det finns inget i dagens skollag som säger att eleverna skall ha tillgång till 

datorer eller kompensatoriska hjälpmedel men Skolverket har upprättat 

anvisningar som heter: Anpassning för elever med särskilda behov 

(Skolverket, 2009) och de är till för att stödja elever med funktionshinder.  

På de gymnasieskolorna som jag genomfört mina intervjuer så svarar 

samtliga att alla elever får möjlighet till att låna bärbara datorer samt tillgång 

till kompensatoriska hjälpmedel. Eleverna får också längre tid vid förhör, 
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prov och nationella prov. Vid behov får de muntliga förhör precis på det sätt 

som Skolverket (2009) föreskriver. 

Där jag genomfört mina intervjuer har jag fått den uppfattningen att samtliga 

specialpedagoger/speciallärares vilja är stor att ge eleverna det stöd och den 

hjälp som de är i behov av för att klara av sina studier. Detta trots att de 

oftast arbetar under en stram budget.  

6.5 Olika arbetssätt för att ge stöd 

Det var svårt för specialpedagogerna/speciallärarna att ge några exakta svar 

på vilket stöd de sätter in eftersom de flesta elever har sina egna svårigheter 

och sitt eget sätt att lära. Dock var alla överens om att det stöd de erbjuder 

alltid är individanpassat. Gillberg (2005, s. 145) säger att individuell 

undervisning innebär stora förutsättningar för att eleven skall få en gynnsam 

läroprocess. Det stämmer också överens med styrdokument som finns 

(Skolverket 2006, s.11) där man skriver att läraren skall utgå från den 

enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

Specialpedagogerna/speciallärarna säger att det gäller att finna eleven där 

hon/han befinner sig kunskapsmässigt och arbetet sker alltid i en dialog med 

eleverna. 

Problem för lärandet är vanligt vid ADHD eftersom koncentrationsförmågan 

hos de flesta är försämrad (Duvner, 2002, s.18). Därför är det pedagogiska 

stödet oerhört viktigt för dessa elever och på de gymnasieskolor där jag gjort 

mina undersökningar försöker man att tillgodose elevernas behov. Detta 

beskriver också Gillberg (2005, s. 145) som en förutsättning för att eleverna 

skall klara av sina studier. Eleverna får också på gymnasieskolorna stöd i 

studieteknik där de lär sig hur de ska organisera sitt skolarbete eftersom de 

har svårt för att organisera sin vardag överhuvudtaget.  

På gymnasieskolorna 1, 2 och 3 säger specialpedagogen/specialläraren att 

man aktivt arbetar med datorprogram som tränar eleverna i läshastighet, 

stavning, ordbildning. Detta skriver också Gillberg och Ödman (1994, s. 72) 

är lämpliga arbetssätt. 

6.6 Orsaker till elevavhopp 

Enligt mina informanter så är orsakerna till att eleverna avslutar sina studier 

den att de är skoltrötta, inte har motivation till skolarbete eller att de valt fel 

program som de inte tycker är kul eller helt enkelt för svårt för dem. En 

annan orsak som specialpedagogerna/speciallärarna också talar om är en 

psykosocial ohälsa bland eleverna som gör att de inte orkar med sina studier.  

Det är också den uppfattning som jag fått, så att orsaken skulle vara den att 

eleverna på gymnasieskolorna inte får tillräckligt med stöd tycker jag inte 

stämmer. För de elever som är motiverade och som vill finns det stöd och 
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hjälp för. Men det är klart att skulle jag genomfört intervjuer med elever som 

hoppat av skulle jag kanske fått ett annat resultat. 

6.7 Kommentarer till eventuella orsaker till ADHD 

Jag presenterade i min bakgrund tre nya studier om orsaker till ADHD som 

inte har med ärftlighet att göra. Jag har tagit med dem för att jag finner dessa 

som intressanta. Egentligen har det inte mycket att göra med hur behovet ser 

ut med stöd för elever på gymnasieskolan men jag anser att artiklarna är av 

intresse ändå.  

En tanke som jag får är att vi sätter diagnoser och stämplar på elever och 

söker orsaker hos dem när det kanske kan vara så att orsaken finns omkring 

oss i vår miljö, den mat vi äter eller olika färgämnen som vi får i oss. Även 

om ärftligheten står i fokus som professor Gillberg säger så kan den 

utlösande faktorn vara bland annat miljögifter. Så genom vårt sätt att leva så 

kanske det vi som frambringar ADHD och den tanken är ganska 

skrämmande. 

6.8 Förslag till pedagogiska insatser 

För att stötta elever i behov av stöd så krävs det att man i gymnasieskolan 

ser till att dessa elever får det stöd som krävs för deras utveckling och 

läroprocess. Jag kan inte se något annat alternativ utan att tillräckliga 

ekonomiska resurser sätts in för att skapa en god miljö för eleverna. Precis 

som jag kommit fram till i mina undersökningar så är dessa elever mest 

hjälpta av att stödet sker individuellt och helst en till en. De behöver också 

få möjligheter att arbeta i små grupper och i lugn och ro utan störande 

element runt omkring dem. Möjligheter till kompensatoriska hjälpmedel 

måste vara en naturlig förutsättning för att stötta i deras lärande och skall 

finnas att tillgå på alla gymnasieskolor. Man måste på skolorna se till 

elevens egen förmåga och bygga vidare på deras positiva sidor för jag tror 

att det finns så mycket mera att vinna om vi visar och uppskattar dem för det 

de är och inte för det som de inte är. 

6.9 Förslag till fortsatta studier 

Jag skulle i framtiden vilja göra en studie om enbart ADHD för det finns så 

mycket om ADHD som jag finner som intressanta att studera. Bland annat 

så skulle jag vilja ta reda på varför det är så att fler pojkar än flickor får 

diagnosen ADHD och mer om orsaker till varför fler får diagnosen ADHD.   

Ett annat intressant område att studera är varför elevernas psykosociala 

ohälsa blir allt sämre och varför det är så. 



39 

7. Referenser 

Andersen, E., & Schwencke, E., 1998, Projektarbete en vägledning för 

studenter. Lund: Studentlitteratur 

Axengrip, C & Axengrip, J. 2004 Pedagogiska strategier. Umeå: Axengrips 

förlag AB 

Backman, J, 2008. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur  

Beckman, V, Kärnevik-Måbrink, K & Shaumann, H., 1998. Gång på gång. 

Pedagogik vid autism och autismliknande tillstånd. Borås: Centraltryckeriet  

Carlström, I., & Carlström-Hagman, L-P., 2006. Metodik för 

utvecklingsarbete och utvärdering. Lund: Studentlitteratur 

Dahlgren, J 2007. Från Ashberg till Aspberger en högfungerande autists 

berättelse i dagboksform . Karlshamn: Lagerblads tryckeri  

Duvner, T, 2002. ADHD Impulsivitet överaktivitet 

koncentrationssvårigheter. Falköping Elander Gummessons 

Dyslexiförbundet FMLS, 2010-06-17. Funktionshindrade med läs och 

skrivsvårigheter. 

http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/255590/grattis-

alla-elever/173A4624-82F3-7D30-AC28-FC43BCA34C6E  2010-08-14, 

14.22 

Föhler, U & Magnusson, E, 2003. Läsa och skriva fast man inte kan. 

Kompenserande hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter. Lund: 

Studentlitteratur  

Gillberg,  C 1999. Autism. Borås: Centraltryckeriet 

Gillberg, C 2005. Ett barn i varje klass har ADHD och DAMP. Riga: Preses  

Nams 

Gillberg, C & Ödman, M, 1994. Dyslexi var är det? Borås: Centraltryckeriet 

Gotthard, L-E, 2007. Utvecklingsstörning och andra funktionshinder. 

Stockholm: Bonniers utbildning 

Haverdahl, A-L, 2010-05-25, 20.26. Svenska Dagbladet. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/insektsgift-kan-orsaka-dhd_47693997.svd 

2010-08-11, 15.42 

Hejlskov Jorgensen, 2009. Problemskapande beteendevid 

utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur 

Kere, J & Finer, D. 2008. Dyslexi. Karolinska institutet University Press 

Kvale, S. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Medical News Today, 2010-07-30, 00.00 Forskning Australien 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/196255.php 2010-08-14, 15.36 

http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/255590/grattis-alla-elever/173A4624-82F3-7D30-AC28-FC43BCA34C6E%20%202010-08-14
http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/255590/grattis-alla-elever/173A4624-82F3-7D30-AC28-FC43BCA34C6E%20%202010-08-14
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/insektsgift-kan-orsaka-dhd_47693997.svd
http://www.medicalnewstoday.com/articles/196255.php


40 

Medical News Today, 2010-07-24, 09.00 Foods Standards Agency. 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/195759.php 2010-08-15, 8.39 

Nydén, Paananen & Gillberg, 2000. Riktade åtgärdsprogram ger bättre och 

billigare vård. Göteborgs universitet Läkartidningen Volym 97 NR 48 2000. 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zDDVM1MXWGEJ:ltarkiv.la

kartidningen.se/2000/temp/pda22065.pdf+nyden+paananen+gillberg&hl=sv

&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShRRqmiMKoqcck2Xwk_ZTPBw8rhnmOi

EQA2Y2MPmAqppLQxVh2Zxq3wODBFQwJZabSJkTcday105wNfqB2w

Br5wWn8-

1956HEksU7fcQgctHbLy1VVm5fffonhDtoZdSraBXzHp&sig=AHIEtbSCv

XtuHKeAG60c5oxeIKqvPvnGsQ 2010-04-14 

Seth, I, Heimedal, S & Janson, E. 1997.  Dyslexi för föräldrar. Södertälje: 

Fingraf 

Skolverket, 2008. Allmänna råd för åtgärdsprogram. Sthlm: Fritzes 

Skolverket, 2006. Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94 Sthlm: 

Fritzes 

Stadler, E. 1994. Dyslexi en introduktion. Lund: Studentlitteratur 

Svenska Unescorådet, 2006. Salamancadeklarationen. 

http://www.spsm.se/Documents/R%C3%A5d%20och%20st%C3%B6d/Skol

ledarguiden/Salamanca.pdf 2010-06-23 

Pelling & Bejerot, 2010. Utvecklings – och neuropsykiatriska störningar. 

Apoteket AB Läkemedelsboken 2009-2010. 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p0xzezhWpQUJ:www.apotek

etfarmaci.se/NyheterOchFakta/Farmaci%2520Lkemedelsboken/Utvecklings

-

%2520och%2520neuropsykiatriska%2520sto%25C2%25A6%25C3%25AA

rningar.pdf+Pelling+%26+Bejerot&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEES

g85ZHQb-

JYZxlPE_0gVqVbGlOApPcox1UO_w96ANBvSkcatil8NmwIPaMerTOjFkl

01v4T0KFm4TTNAP2cYFC0MaOc_q0fvAvT_PtSMzDWYMSfx8vy4QvR

Rl7w6tS-Zyc2KwCF&sig=AHIEtbR9M_dS_E6WRMj7A5jHqxIaBl8cRQ 

2010-04-14 

Thimon, A-C, 1998. Bråkiga ungar och snälla barn.  Stockholm: Johansson 

och Skyttmo förlag AB 

Vetenskapsrådet 2010. Forskningsetiska principer. 

http://www.ibl.liu.se/student/sociologi/731g01/dokument/1.77755/forskning

setiska_principer_fix.pdf 2010-04-10 

Waklaw, W, Aldenrud, U & Ilstedt, S, 1999. Barn med autism och 

Aspbergers syndrom. Praktiska erfarenheter från vardagsarbetet. 

Linköping: Förlaget Futurum 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/195759.php%202010-08-15
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zDDVM1MXWGEJ:ltarkiv.lakartidningen.se/2000/temp/pda22065.pdf+nyden+paananen+gillberg&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShRRqmiMKoqcck2Xwk_ZTPBw8rhnmOiEQA2Y2MPmAqppLQxVh2Zxq3wODBFQwJZabSJkTcday105wNfqB2wBr5wWn8-1956HEksU7fcQgctHbLy1VVm5fffonhDtoZdSraBXzHp&sig=AHIEtbSCvXtuHKeAG60c5oxeIKqvPvnGsQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zDDVM1MXWGEJ:ltarkiv.lakartidningen.se/2000/temp/pda22065.pdf+nyden+paananen+gillberg&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShRRqmiMKoqcck2Xwk_ZTPBw8rhnmOiEQA2Y2MPmAqppLQxVh2Zxq3wODBFQwJZabSJkTcday105wNfqB2wBr5wWn8-1956HEksU7fcQgctHbLy1VVm5fffonhDtoZdSraBXzHp&sig=AHIEtbSCvXtuHKeAG60c5oxeIKqvPvnGsQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zDDVM1MXWGEJ:ltarkiv.lakartidningen.se/2000/temp/pda22065.pdf+nyden+paananen+gillberg&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShRRqmiMKoqcck2Xwk_ZTPBw8rhnmOiEQA2Y2MPmAqppLQxVh2Zxq3wODBFQwJZabSJkTcday105wNfqB2wBr5wWn8-1956HEksU7fcQgctHbLy1VVm5fffonhDtoZdSraBXzHp&sig=AHIEtbSCvXtuHKeAG60c5oxeIKqvPvnGsQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zDDVM1MXWGEJ:ltarkiv.lakartidningen.se/2000/temp/pda22065.pdf+nyden+paananen+gillberg&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShRRqmiMKoqcck2Xwk_ZTPBw8rhnmOiEQA2Y2MPmAqppLQxVh2Zxq3wODBFQwJZabSJkTcday105wNfqB2wBr5wWn8-1956HEksU7fcQgctHbLy1VVm5fffonhDtoZdSraBXzHp&sig=AHIEtbSCvXtuHKeAG60c5oxeIKqvPvnGsQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zDDVM1MXWGEJ:ltarkiv.lakartidningen.se/2000/temp/pda22065.pdf+nyden+paananen+gillberg&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShRRqmiMKoqcck2Xwk_ZTPBw8rhnmOiEQA2Y2MPmAqppLQxVh2Zxq3wODBFQwJZabSJkTcday105wNfqB2wBr5wWn8-1956HEksU7fcQgctHbLy1VVm5fffonhDtoZdSraBXzHp&sig=AHIEtbSCvXtuHKeAG60c5oxeIKqvPvnGsQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zDDVM1MXWGEJ:ltarkiv.lakartidningen.se/2000/temp/pda22065.pdf+nyden+paananen+gillberg&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShRRqmiMKoqcck2Xwk_ZTPBw8rhnmOiEQA2Y2MPmAqppLQxVh2Zxq3wODBFQwJZabSJkTcday105wNfqB2wBr5wWn8-1956HEksU7fcQgctHbLy1VVm5fffonhDtoZdSraBXzHp&sig=AHIEtbSCvXtuHKeAG60c5oxeIKqvPvnGsQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:zDDVM1MXWGEJ:ltarkiv.lakartidningen.se/2000/temp/pda22065.pdf+nyden+paananen+gillberg&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEEShRRqmiMKoqcck2Xwk_ZTPBw8rhnmOiEQA2Y2MPmAqppLQxVh2Zxq3wODBFQwJZabSJkTcday105wNfqB2wBr5wWn8-1956HEksU7fcQgctHbLy1VVm5fffonhDtoZdSraBXzHp&sig=AHIEtbSCvXtuHKeAG60c5oxeIKqvPvnGsQ
http://www.spsm.se/Documents/R%C3%A5d%20och%20st%C3%B6d/Skolledarguiden/Salamanca.pdf
http://www.spsm.se/Documents/R%C3%A5d%20och%20st%C3%B6d/Skolledarguiden/Salamanca.pdf
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p0xzezhWpQUJ:www.apoteketfarmaci.se/NyheterOchFakta/Farmaci%2520Lkemedelsboken/Utvecklings-%2520och%2520neuropsykiatriska%2520sto%25C2%25A6%25C3%25AArningar.pdf+Pelling+%26+Bejerot&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESg85ZHQb-JYZxlPE_0gVqVbGlOApPcox1UO_w96ANBvSkcatil8NmwIPaMerTOjFkl01v4T0KFm4TTNAP2cYFC0MaOc_q0fvAvT_PtSMzDWYMSfx8vy4QvRRl7w6tS-Zyc2KwCF&sig=AHIEtbR9M_dS_E6WRMj7A5jHqxIaBl8cRQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p0xzezhWpQUJ:www.apoteketfarmaci.se/NyheterOchFakta/Farmaci%2520Lkemedelsboken/Utvecklings-%2520och%2520neuropsykiatriska%2520sto%25C2%25A6%25C3%25AArningar.pdf+Pelling+%26+Bejerot&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESg85ZHQb-JYZxlPE_0gVqVbGlOApPcox1UO_w96ANBvSkcatil8NmwIPaMerTOjFkl01v4T0KFm4TTNAP2cYFC0MaOc_q0fvAvT_PtSMzDWYMSfx8vy4QvRRl7w6tS-Zyc2KwCF&sig=AHIEtbR9M_dS_E6WRMj7A5jHqxIaBl8cRQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p0xzezhWpQUJ:www.apoteketfarmaci.se/NyheterOchFakta/Farmaci%2520Lkemedelsboken/Utvecklings-%2520och%2520neuropsykiatriska%2520sto%25C2%25A6%25C3%25AArningar.pdf+Pelling+%26+Bejerot&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESg85ZHQb-JYZxlPE_0gVqVbGlOApPcox1UO_w96ANBvSkcatil8NmwIPaMerTOjFkl01v4T0KFm4TTNAP2cYFC0MaOc_q0fvAvT_PtSMzDWYMSfx8vy4QvRRl7w6tS-Zyc2KwCF&sig=AHIEtbR9M_dS_E6WRMj7A5jHqxIaBl8cRQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p0xzezhWpQUJ:www.apoteketfarmaci.se/NyheterOchFakta/Farmaci%2520Lkemedelsboken/Utvecklings-%2520och%2520neuropsykiatriska%2520sto%25C2%25A6%25C3%25AArningar.pdf+Pelling+%26+Bejerot&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESg85ZHQb-JYZxlPE_0gVqVbGlOApPcox1UO_w96ANBvSkcatil8NmwIPaMerTOjFkl01v4T0KFm4TTNAP2cYFC0MaOc_q0fvAvT_PtSMzDWYMSfx8vy4QvRRl7w6tS-Zyc2KwCF&sig=AHIEtbR9M_dS_E6WRMj7A5jHqxIaBl8cRQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p0xzezhWpQUJ:www.apoteketfarmaci.se/NyheterOchFakta/Farmaci%2520Lkemedelsboken/Utvecklings-%2520och%2520neuropsykiatriska%2520sto%25C2%25A6%25C3%25AArningar.pdf+Pelling+%26+Bejerot&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESg85ZHQb-JYZxlPE_0gVqVbGlOApPcox1UO_w96ANBvSkcatil8NmwIPaMerTOjFkl01v4T0KFm4TTNAP2cYFC0MaOc_q0fvAvT_PtSMzDWYMSfx8vy4QvRRl7w6tS-Zyc2KwCF&sig=AHIEtbR9M_dS_E6WRMj7A5jHqxIaBl8cRQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p0xzezhWpQUJ:www.apoteketfarmaci.se/NyheterOchFakta/Farmaci%2520Lkemedelsboken/Utvecklings-%2520och%2520neuropsykiatriska%2520sto%25C2%25A6%25C3%25AArningar.pdf+Pelling+%26+Bejerot&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESg85ZHQb-JYZxlPE_0gVqVbGlOApPcox1UO_w96ANBvSkcatil8NmwIPaMerTOjFkl01v4T0KFm4TTNAP2cYFC0MaOc_q0fvAvT_PtSMzDWYMSfx8vy4QvRRl7w6tS-Zyc2KwCF&sig=AHIEtbR9M_dS_E6WRMj7A5jHqxIaBl8cRQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p0xzezhWpQUJ:www.apoteketfarmaci.se/NyheterOchFakta/Farmaci%2520Lkemedelsboken/Utvecklings-%2520och%2520neuropsykiatriska%2520sto%25C2%25A6%25C3%25AArningar.pdf+Pelling+%26+Bejerot&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESg85ZHQb-JYZxlPE_0gVqVbGlOApPcox1UO_w96ANBvSkcatil8NmwIPaMerTOjFkl01v4T0KFm4TTNAP2cYFC0MaOc_q0fvAvT_PtSMzDWYMSfx8vy4QvRRl7w6tS-Zyc2KwCF&sig=AHIEtbR9M_dS_E6WRMj7A5jHqxIaBl8cRQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p0xzezhWpQUJ:www.apoteketfarmaci.se/NyheterOchFakta/Farmaci%2520Lkemedelsboken/Utvecklings-%2520och%2520neuropsykiatriska%2520sto%25C2%25A6%25C3%25AArningar.pdf+Pelling+%26+Bejerot&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESg85ZHQb-JYZxlPE_0gVqVbGlOApPcox1UO_w96ANBvSkcatil8NmwIPaMerTOjFkl01v4T0KFm4TTNAP2cYFC0MaOc_q0fvAvT_PtSMzDWYMSfx8vy4QvRRl7w6tS-Zyc2KwCF&sig=AHIEtbR9M_dS_E6WRMj7A5jHqxIaBl8cRQ
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:p0xzezhWpQUJ:www.apoteketfarmaci.se/NyheterOchFakta/Farmaci%2520Lkemedelsboken/Utvecklings-%2520och%2520neuropsykiatriska%2520sto%25C2%25A6%25C3%25AArningar.pdf+Pelling+%26+Bejerot&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESg85ZHQb-JYZxlPE_0gVqVbGlOApPcox1UO_w96ANBvSkcatil8NmwIPaMerTOjFkl01v4T0KFm4TTNAP2cYFC0MaOc_q0fvAvT_PtSMzDWYMSfx8vy4QvRRl7w6tS-Zyc2KwCF&sig=AHIEtbR9M_dS_E6WRMj7A5jHqxIaBl8cRQ
http://www.ibl.liu.se/student/sociologi/731g01/dokument/1.77755/forskningsetiska_principer_fix.pdf
http://www.ibl.liu.se/student/sociologi/731g01/dokument/1.77755/forskningsetiska_principer_fix.pdf


41 

Wandin, H. 2010. Kompenserande hjälpmedel vid läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. http://www.lul.se/templates/page____4201.aspx 

10-03-20  

Widqvist, U-G & Widqvist, M. 2006. När orden inte vill. Nävekvarn: 

Trädet. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri 

 

http://www.lul.se/templates/page____4201.aspx


 1   

 

8. Bilagor 

BILAGA 1 

Hej mitt namn är Carina Fjäll-Herrmann och jag studerar till yrkeslärare vid 

Linnéuniversitetet Kalmar/Växjö på barn och fritidsprogrammet. Jag håller 

nu på med mitt examinationsarbete som ska handla om ungdomar med 

behov av stödinsatser för sin inlärning på gymnasiet och skulle vilja komma 

i kontakt med en specialpedagog eller annan person på ert gymnasium som 

är sakkunnig inom området för att komma och göra en intervju.  

 

Med vänliga hälsningar Carina Fjäll-Herrmann 
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BILAGA 2 

Följebrev 

Mitt namn är Carina Fjäll-Herrmann och jag studerar till yrkeslärare på Barn 

och fritidsprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. Jag ska under 

våren 2010 genomföra mitt examensarbete och har valt ett ämne som 

handlar om elever som tidigare under grundskolan har haft extra stöd för sitt 

lärande och jag vill ta reda på vad som händer med dessa elever när de 

börjar gymnasiet. Undersökningen kommer att vara helt anonym och kan 

avbrytas om man så önskar. För att intervjutillfället ska bli så givande som 

möjligt och för att du skall vara förberedd på frågorna så bifogar jag dessa 

här. Jag kommer att föra anteckningar och spela in intervjun, dessutom 

kommer du att få en möjlighet att läsa igenom intervjumaterialet innan det 

publiceras. 

Tack på förhand för din medverkan 

Carina Fjäll-Herrmann  
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Intervjufrågor   

 

1. Beskriv vilken information ni får om eleverna vid övergången mellan 

grundskola och gymnasium vad det gäller behovet av tidigare insatser 

för elevens inlärning? 

 

2. Beskriv hur det avgörs om de får extra hjälp för sitt lärande? 

 

3. Beskriv vilka faktorer som kan ligga bakom att de behöver extra 

stödinsats? 

 

 

4. Berätta vilken hjälp har de rätt till? 

 

 

5. Beskriv vilka olika arbetssätt ni använder er av? 

 

6. Varför tror du att det förekommer att elever ändå hoppar av om de har 

fått tillgång till stödinsatser som behövs för deras lärande? 
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