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Abstrakt 

I skolan har alla elever olika behov och det är skolans uppgift att hjälpa alla elever att nå 

målen i läroplanen. Detta arbete syftar till att undersöka hur två elever med läs- och 

skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter har upplevt sin skolgång och de resurser de 

fått och även vad olika skolor i en kommun säger att de har för resurser till elever med dessa 

specialbehov. En enkätstudie och en intervjustudie har genomförts för att få svar på 

frågeställningar. 40 enkäter skickades ut till lärare, speciallärare och specialpedagoger i en 

kommun och tio svar kom tillbaka. Intervjustudien utfördes på fyra personer varav två före 

detta elever och deras mammor. I enkätstudien uppgav personalen på skolorna att elever med 

läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter i alla fall får stöd i form av extra 

personal. Dock visar inte studien om de anser att stödet är tillräckligt. Intervjustudien visar att 

varken de två elever eller de två föräldrar som intervjuats var helt nöjda med de resurser de 

fått i skolan. Eleven med läs- och skrivsvårigheter var mer nöjd med resurserna än vad eleven 

med koncentrationssvårigheter var. Båda föräldrarna som intervjuats upplevde ett dåligt 

bemötande från skolorna i sin kamp om att få det stöd deras barn behövde. 



1 
 

1. Bakgrund 

1.1 Varför vi har valt detta område  

I detta arbete kommer de resurser som finns till elever med specialbehov att undersökas. Det 

kan vara allt från elever med odiagnostiserade koncentrationssvårigheter, läs- och 

skrivsvårigheter elever med diagnoserna ADHD och dyslexi. De resurser som avses 

undersökas är både ekonomiska, personella och pedagogiska. Dessa hänger ihop med 

varandra till viss del eftersom att goda ekonomiska resurser till exempel kan ge mer personal. 

Vi har valt att skriva om detta eftersom vi har kommit i kontakt med många av dessa 

specialbehov i både vår skolgång, utbildning och vardag. Det verkar också finnas en stor 

diskussion på skolor om hur mycket resurser som ska finnas till dessa elever och vad för 

resurser som ska tillsättas. 

 

För att förstå vad för resurser som behövs behöver man veta vad för behov eleven har och 

därför kommer här definitioner av en del specialbehov som finns och som verkar vara vanligt 

förekommande i svenska skolor. 

 

En anledning till att detta arbete behandlar dessa ämnen är att vi i vår omgivning har personer 

som har gått igenom skolan med ADHD och dyslexi. Dessa personer har inte fått den hjälp de 

kände att de behövde under större delen av skoltiden och därför ska en undersökning göras 

om hur skolor arbetar med elever med liknande svårigheter. Två elever har intervjuats och 

även deras föräldrar för att en inblick skulle ges i hur de har upplevt sin skolgång.  

1.2 En likvärdig utbildning  

I Sverige har vi nu skolplikt, vilket innebär att alla barn har en skyldighet och rättighet att gå i 

skolan. Då måste skolan också vara tillgänglig för alla och kunna ge alla elever den hjälp de 

behöver för att klara skolan. Alla elever har rätt att få möjlighet till att uppnå målen i 

läroplanen (Skolverket 2011) och de ska få lära sig den kunskapen de behöver på det sätt som 

passar dem eftersom alla lär sig på olika sätt (Egidius 2005). Att det ska vara en likvärdig 

utbildning innebär således inte att alla ska ha likadan utbildning, utan att alla får de 

möjligheter att lära sig så som passar var och en. Det kommer alltid finnas elever med 

specialbehov i skolan, därför måste man hitta ett system som fungerar för de eleverna och 

man måste kunna anpassa det till varje elev eftersom alla är olika och alla, oavsett 

förutsättningar, ska kunna uppnå målen. Det är även viktigt att eleverna känner sig 
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accepterade och respekterade för dem de är, och att skolan skapar en miljö så att eleverna 

känner sig trygga och att de blir stöttade och inte känner sig nedvärderade för att de kanske får 

mer hjälp än andra (Hjörne & Säljö 2009).  

 

1.3 Definitioner av specialbehov och resurser  

1.3.1 Läs- och skrivsvårigheter 

Dyslexi innebär läs- och skrivsvårigheter som inte har någon koppling till intelligensnivå eller 

den undervisning man fått. Man kan inte se någon orsak till dessa svårigheter, men man kan 

oftast se ett mönster hos de som har dyslexi. Det finns ett antal symtom som brukar uppträda 

hos en dyslektiker, men det behöver inte alltid vara samma symtom eller i samma 

kombination (Stadler 1994). En person med diagnosen dyslexi har svårigheter med avläsning 

och rättstavning och kommer alltid ha det till viss del oavsett hur mycket undervisning denne 

får (Høien & Lundberg 1999). Det är svårt att konstatera om läs- och skrivsvårigheter är 

dyslexi eller om det handlar om andra problem. För att komma fram till det krävs en 

utredning och det är viktigt för att eleven ska få rätt hjälp. Ett exempel på läs- och 

skrivsvårigheter som inte är dyslexi är en nedsatt intellektuell förmåga som utgör ett hinder 

för att lära sig läsa och skriva. Läs- och skriv svårigheter som inte är dyslexiska kan man 

genom rätt undervisning bli av med medan man har dyslexi genom hela livet (Ericson 2010). 

Vad man behöver för hjälp när man har läs- och skrivsvårigheter beror på vad för typ av läs- 

och skrivsvårigheter man har. Har man en lägre intelligens och det är därför man har svårt 

med läsning och skrivning kan man träna upp sin förmåga med hjälp av exempelvis 

speciallärare på ett annat sätt än om man har läs- och skrivsvårigheter som har med dyslexi att 

göra. Har svårigheterna med dyslexi att göra behöver man också specialundervisning, men 

man behöver träna på ett annat sätt, eftersom det finns typiska saker man har svårt med om 

man har dyslexi. Dock ska inte diagnosen avgöra vilken hjälp man får, det är svårigheterna en 

individ har som ska avgöra vad för hjälp denne behöver (Ericson 2010). 

1.3.2 Koncentrationssvårigheter 

ADHD har tre kärnsymtom, som är uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. 

Uppmärksamhetsproblemen kan visa sig genom koncentrationssvårigheter och oförmåga att 

slutföra saker man inte är så intresserad av. Är man intresserad av någonting kan man gå in 

för ämnet väldigt mycket och inte bry sig om någonting annat. Impulsivitet innebär att 

människor med ADHD plötsligt kan få stora känsloreaktioner som är svåra att styra. De 
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behöver också en fast struktur i sin vardag och arbetet/skolgången. Personer med diagnosen 

har svårt att anpassa sin aktivitetsnivå till olika situationer och har oftast antingen för hög 

eller för låg nivå (Riksförbundet Attention). Koncentrationssvårigheter är en del av ADHD 

och innan man fått någon diagnos kan man ofta klassas som en elev med 

koncentrationssvårigheter. Oavsett om man har diagnosen ADHD eller 

koncentrationssvårigheter behöver man extra stöd i skolan och den hjälp man får ska inte 

baseras på om man har en diagnos, utan på vad för hjälp man behöver för att klara skolan. 

Elever med koncentrationssvårigheter behöver ofta lugn och ro runt omkring sig för att klara 

av att koncentrera sig. Även en vuxen som hjälper eleven att strukturera upp vad som ska 

göras och stöttar eleven kan vara nödvändigt i många fall (Nilholm 2006). 

2. Tidigare forskning 

Lennart Teveborg skriver att enligt skollagen har alla elever som förmodas inte uppnå målen i 

läroplanen rätt till stödundervisning. Ett åtgärdsprogram, som föräldrarna och eleven själv ska 

få vara med och påverka, ska då arbetas fram (Teveborg 2001). Oavsett om man har en 

diagnos eller inte ska man få detta stöd om man har svårigheter i skolan (Andersson m.fl. 

2006).  

Vad man behöver för stöd beror på vad man har för behov, men också på vad olika individer 

behöver. Alla med läs- och skrivsvårigheter behöver till exempel inte exakt samma hjälp och 

stöd. Man måste utgå från eleven som individ och ta reda på vad som fungerar bäst för just 

denne när man ska komma fram till vilka resurser eleven ska få (Teveborg 2001). 

 

Enligt Andersson m.fl. (2006) visar flera forskningsprojekt att undervisning i liten grupp, två 

till tre elever, är positivt för alla elever och särskilt för elever med särskilda behov. Detta 

beror på att eleverna får lugn och ro runt omkring sig och kan träna på det de har svårt med 

utan att känna sig stressade av att ha många andra elever runt omkring som dömer dem 

(Andersson m.fl 2006).  

 

Att arbeta med alla elever tillsammans i klassrummet kan däremot också vara en fördel, både 

för eleverna med behov av särskilt stöd och för resten av klassen. Eleverna får då lära sig att 

respektera varandra och visa hänsyn för olika människor. Detta innebär dock inte att alla ska 

få likadan undervisning, utan man måste som lärare individualisera undervisningen efter alla 

elevers olika behov (Teveborg 2001). 
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För att få ut det positiva från båda dessa situationer, liten grupp och klassrummet, behöver 

man arbeta med att ”svetsa samman” klassen och få alla elever att respektera varandras 

olikheter. Det kan förhoppningsvis göra att den lugna miljö man kan uppleva i en liten grupp 

också kan skapas i klassrummet tillsammans med alla elever. Det gör att eleverna både lär sig 

arbeta med varandra, respektera varandra och kan utvecklas i sin egen takt tillsammans 

(Taube 1995). 

 

3. Syfte 

Det som undersöks i detta arbete är vad elever som har koncentrationssvårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter behöver för stöd i skolan, samt vad för stöd som ges till elever med dessa 

specialbehov på skolorna i en kommun. Vilken hjälp två före detta elever själva upplever att 

de skulle velat få under sin skolgång och även vad deras mammor tycker skulle vara bra hjälp 

undersöks också. Med detta ställt i relation till vad forskning säger om inlärning i förhållande 

till integrering och segregering ska en bild ges av vilken hjälp som är lämplig att elever med 

koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter får. 

3.1 Frågeställningar 

De frågor som kommer undersökas utifrån den information som går att få är: 

1.     Hur upplever två elever med de ovannämnda specialbehoven att de fick tillgång till resurser 

under sin skolgång? 

2.      Motsvarar resurserna behoven? 

3.      I vilken utsträckning finns det läs- och skrivsvårigheter respektive koncentrationssvårigheter 

bland eleverna på de utvalda skolorna? 

4.  Vilken typ av resurser finns det på skolorna till dessa elever? 

 

4. Metod 

Frågorna har undersökts genom en intervjustudie och en enkätstudie. Intervjustudien gjordes 

för att få reda på hur före detta elever och deras mammor har upplevt elevernas skolgång och 

de resurser de fått. Det gjordes fyra intervjuer – två elever, Pernilla och Anton, och deras 

mammor intervjuades. Pernilla är 17 år och har läs- och skrivsvårigheter och Anton är 20 år 
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och har koncentrationssvårigheter. Namnen är fingerade för att personerna ska vara 

konfidentiella. För att få en kompletterande bild av vilka resurser som ges till elever med läs- 

och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter i en annan kommun än den som Pernilla 

och Anton gick i skolan i har en enkätstudie gjorts. Enkäten skickades ut till 40 personer, som 

var lärare, speciallärare och specialpedagoger. Nio av dessa svarade på enkäten. Enkäten 

skickades ut på stora och små skolor, eftersom det möjligtvis kunde finnas en skillnad mellan 

dessa skolor. Enkäten innehöll frågor om vad för specialbehov som finns bland eleverna på 

skolorna och vad de har för resurser till dessa elever samt om det är någon skillnad mellan 

vad för resurser man får om man har en diagnos respektive om man inte har det. 

4.1 Urval 

Intervjuerna gjordes med elever som är bekanta till oss för att dessa personer var öppna med 

att berätta om sin skolgång och vad den innebar för dem med sina svårigheter. Dessutom så 

har de gått igenom hela grundskolan och kunde jämföra vad de fått för resurser innan och 

efter de fått sin diagnos. Även deras mammor är bekanta med oss och att just mammorna 

intervjuades och inte papporna beror på dels att vi var närmare bekanta med mammorna och 

intrycket gavs från eleverna att mammorna var mest involverade i deras skolgång. Det 

sparade mycket tid att inte behöva gå och leta upp personer med läs- och skrivsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter. De före detta elever som intervjuades var de som inspirerade oss 

till att skriva denna uppsats och därför ville vi undersöka just deras skolgång närmare. 

Kommunen som enkäterna skickades ut till valdes för att e-post adresserna till lärare, 

speciallärare och specialpedagoger var lätta att hitta på kommunens hemsida. Vi ville också se 

hur resurserna fördelas i en annan kommun än den som våra intervjupersoner gick i skolan i. 

En annan anledning till att vi valde just denna kommun var för att den har både små och stora 

skolor och det skulle kunna vara en skillnad i hur man använder sina resurser på stora och 

små skolor. Vi skickade enkäten till både lärare, speciallärare och specialpedagoger för att de 

arbetar på olika sätt med eleverna och det kändes viktigt att få med allas synvinklar.  

4.2 Genomförande 

4.2.1 Intervjustudie 

Intervjuerna utgick från två intervjuguider – en till vårdnadshavarna och en till eleverna. 

Intervjuerna var semistrukturerade. Vi hade alltså några färdiga frågor för att vi skulle hålla 
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oss till ämnet, men intervjun var i form av ett samtal mellan intervjuaren och informanten 

med följdfrågor och diskussioner. Semistrukturerad intervjumetod innebär att man har en 

intervjuguide med öppna frågor som man följer, men man ställer även följdfrågor och har ett 

samtal där informanten får prata fritt ur hjärtat (May 2001). Två av intervjuerna skedde via 

telefon och två genom en fysisk träff. Vid alla intervjuerna var det bara en av oss som var 

närvarande. Intervjuerna spelades inte in, utan vi förde anteckningar under tiden och direkt 

efter intervjun skrev vi ner vad informanterna berättat. Detta för att situationerna skulle 

kännas avslappnade och för att vi skulle kunna koncentrera oss på vad informanterna 

berättade, vilket kan vara svårare om man skriver ner allt de säger samtidigt som man lyssnar. 

4.2.2 Enkätstudie 

Enkäten var utformad med ja och nej frågor, men även några frågor där de som svarade kunde 

skriva fritt om varför de svarat ja. Att göra en enkät valdes för att få så många svar som 

möjligt från så många olika personer som möjligt på ett tidseffektivt sätt. Vi ville ha svar från 

mer än en skola för att få en bredare bild över hur resurserna fördelas och vilka specialbehov 

om finns. På detta sätt fick man också olika personers synpunkter på frågorna och inte bara 

till exempel specialpedagogens. Olika personer, som specialpedagog, speciallärare och lärare 

kan ha olika inblick i elevernas skolgång, vilka resurser som finns och hur man arbetar på 

skolan och det var därför vi ville ha allas synpunkter. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska regler som man ska följa vid empiriska studier (Vetenskapsrådet). 

4.3.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att uppgiftslämnaren är medveten om vilka villkor som innebär 

för dem när dem medverkar i studien, de ska även få information om vad deras information 

kommer att användas till (Vetenskapsrådet). Detta har vi följt genom att i enkäten framhållit 

att man är konfidentiell och genom att vi använt oss av verktyg i Google docs så kan man 

skicka ut en enkät och få in konfidentiella svar. Det står även i enkäterna att deras information 

är till ett examensarbete och att den inte kommer att användas till något annat. Intervju  



Elin Hörberg 890821-3526                             GO2963 
Therese Carlsson 901222-0308                                                                                                      ht-12  
 

7 
 

personerna blev informerade vid intervjun om att deras information är till ett examensarbete 

och att det inte ska användas till något annat ändamål än just vår forskning kring special 

behov.  

4.3.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att uppgiftslämnaren ska vara med i studien frivilligt, samt att denne 

ska känna sig frivillig till att avbryta sin medverkan när de vill utan att känna påtryckning 

ifrån forskarna (Vetenskapsrådet). Det skrevs i enkäten att man gärna får svara på den men att 

det inte är ett krav, det är alltså frivilligt. Personerna som intervjuades blev tillfrågade om de 

ville bli intervjuade och att de inte skulle känna sig tvingade. Ingen av personerna i antingen 

enkäten eller intervjuerna är under 15 år så inget intyg från målsman behövdes. 

4.3.3 Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetkravet innebär att de personer som är med i forskningen ska vara 

konfidentiella. Uppgifter som kan avslöja personernas identitet ska förvaras så att materialet 

inte kan hamna hos någon obehörig (Vetenskapsrådet). Detta har vi följt bland annat genom 

att byta namn på de personerna som blivit intervjuade samt andra uppgifter som inte kan 

avslöjas eftersom personerna då inte blir lika säkert konfidentiella. På enkäten så använde vi 

som sagt oss av Google docs och där blev svaren automatiskt konfidentiella, så man inte kan 

ta reda på vilken person eller från vilken skola svaren kommit ifrån. Vi vet alltså inte heller 

vem svaren kom ifrån. 

4.3.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som har kommit in under forskningen inte får 

användas i något annat syfte än till just denna forskning. Uppgifterna får inte vara till 

underlag för beslut eller liknande som direkt berör individen, utan medgivande ifrån denne 

(Vetenskapsrådet). Uppgifterna som kom in kommer inte användas för någonting annat än till 

denna uppsats och de anteckningar som förts under intervjuerna kommer inte lämnas ut till 

någon annan. 
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4.4 Metoddiskussion 

Det fungerade bra att göra två olika undersökningar – fyra intervjuer och enkäter. Eftersom att 

vi känner personerna vi intervjuade var det inte svårt att få tid för en intervju med dem. 

Genom intervjuerna fick vi elevers och föräldrars upplevelser av hur det är att gå igenom 

skolan med läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter, hur det kan vara att bli 

bemött av skolan när man har specialbehov och vilka resurser dessa elever fick. Genom 

enkäterna fick vi skolors syn på vad det finns för resurser till elever med läs- och 

skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. 

4.4.1 Intervjuer 

Att eleverna inte själva kom ihåg så mycket av sin tidiga skolgång kan bero på att de var 

väldigt unga då och därför var det bra att föräldrarna också blev intervjuade. Pernilla som har 

dyslexi upplevde det som att hon fått mycket hjälpmedel att välja mellan, medan Pernillas 

mamma upplevde det annorlunda. Det kan bero på att Pernilla inte kommer ihåg hur det var i 

början utan bara när problemet började uppmärksammas och hon fick hjälp. Det kan även 

vara så att Pernilla inte var med på alla samtal som Pernillas mamma hade med skolan och var 

inte medveten om alla hinder som mamman mötte.  

Som tidigare nämnts var intervjupersonerna bekanta till oss och det kan givetvis ha haft 

inverkan på intervjuerna – både i urvalet och i själva intervjusituationerna. Vi försökte hålla 

oss objektiva och behandla intervjupersonerna som vilka informanter som helst, men vi kan 

fortfarande, undermedvetet, ha behandlat dem annorlunda. När man intervjuar personer man 

känner kanske man undviker att gå in på ämnen som känns jobbiga för personerna. De 

personer vi intervjuade var dock väldigt öppna med att berätta om sin skolgång och sina barns 

skolgång och det blev därför aldrig några, som vi upplevde det, jobbiga situationer i 

intervjusituationerna. Vi undvek inte heller att skriva ner och ställa några frågor vi ville ha 

svar på i intervjuguiderna. Även om man kanske undviker att gå in på jobbiga detaljer med 

personer man känner, kan det också hända att man gör det med personer man inte känner. Det 

beror nog på vilken relation man har till personerna och hur pass öppna de är. Oavsett om 

man känner dem eller inte vill man inte pressa dem att berätta någonting de inte vill berätta 

och eftersom vi inte undvek någon fråga i ville ha svar på, tror vi inte att det blev någon 

väsentlig påverkan på intervjuerna att vi kände personerna – vi fick all den information vi var 

ute efter. Möjligtvis skulle det också kunna vara en fördel att vi kände intervjupersonerna, 

eftersom de nog litade på att vi inte skulle avslöja deras identiteter och använda informationen 
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i andra syften än de vi sa att vi skulle. Blir man intervjuad av en okänd person är det kanske 

svårare att öppna sig och lita på intervjuaren.  

4.4.2 Enkäter 

Enkäterna e-postades ut till lärare, speciallärare och specialpedagoger i en kommun. E-

postadresserna var lätta att hitta eftersom skolorna hade skrivit ut dem på sina hemsidor. 

Första utskicket gjordes på en söndag och på onsdagen skickades en påminnelse ut, eftersom 

det är lätt att glömma svara på undersökningar som hamnar längre och längre ner i e-

postinkorgen. Det var ett bra val att skicka ut en påminnelse eftersom de flesta svaren kom in 

efter det. Det kan bero på att frågorna förtydligades i påminnelsen så att fler förstod hur de 

skulle svara. 

4.4.3 Bortfallsanalys 

Av de 40 enkäter som skickades ut kom nio svar in. Detta bortfall kan bero på att lärarna och 

övrig personal som fick enkäterna inte hade tid att svara på dem, glömde bort det eller kände 

att de inte hade någonting att tillföra vårt examensarbete. De hade kanske inga elever med de 

specialbehov vi undersöker och därför inga svar som kunde vara av nytta. Två klasslärare 

skickade e-post tillbaka och förklarade att de tyckte att formuleringen ”på skolan” var 

missvisande eftersom de bara arbetar med eleverna i sin egen klass. I påminnelsen vi skrev 

förtydligade vi att man svarar för de elever man arbetar med, alltså om man är klasslärare 

svarar man för eleverna i sin klass. Efter det kom majoriteten av svaren in. 

 

5. Teori 

Här presenteras Vygotskijs och Piagets syn på lärande för att en inblick ska ges i hur man lär 

sig och därmed hur man bäst anpassar undervisningen efter eleverna och de elever som 

behöver särskilt stöd. 

Lev Vygotskij var en rysk psykolog, filosof och pedagog som levde mellan 1896–1934. Han 

utvecklade teorier inom bland annat pedagogik som haft stor inverkan på dagens undervisning 

(Lindqvist 1999). 

Vygotskij anser att lärande sker i samspel med andra. Man lär sig genom att kommunicera 

och vara tillsammans med andra människor och kan sedan befästa kunskapen på mer 

individuell nivå. Vygotskij menar att elever måste vara i en miljö med andra elever eftersom 
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de bara kan uppfostra sig själva, vilket de gör genom att skapa sig erfarenheter från livet och 

lära sig hur man uppför sig i olika situationer. Då kan inte eleverna bara vara i de vuxnas 

miljö eftersom den är väldigt annorlunda mot barnens miljö (Lindqvist 1999). 

Jean Piaget var en Schweizisk pedagog, filosof, kunskapsteoretiker, 

biolog och utvecklingspsykolog. Han levde mellan 1896–1980 och har även han haft stor 

påverkan på dagens syn på pedagogik (Säljö 2010). 

 

Piaget säger att man kan lära sig på egen hand för att sedan använda sina kunskaper 

tillsammans med andra och enligt honom skulle integrering av elever med lägre kunskapsnivå 

än övriga elever inte kunna gynna eleverna med lägre kunskapsnivå, eftersom han menar att 

barn inte kan lära sig något över det stadie de befinner sig i (Säljö 2010). Det skiljer sig från 

Vygotskij som tvärtom tror att man först lär sig tillsammans med andra för att sedan kunna 

använda sina kunskaper enskilt (Säljö 2010). 

 

Piaget menar att elever har särskilda utvecklingsstadier och kan inte lära sig någonting som är 

över det stadiet de befinner sig i. Utvecklingen sker hela tiden oavsett om man lär sig och 

därför måste lärandet följa utvecklingen. Vygotskij däremot säger att eleverna hela tiden ska 

utmanas att lära sig mer saker än det de redan kan eftersom lärande och utveckling går hand i 

hand – man utvecklas av att lära sig och man lär av att utvecklas (Dysthe 2003). 

5.1 Integrering/segregering 

Att man i klassrummet ser alla elevers olikheter som en tillgång gör att man kanske vill att 

alla elever får ta del av varandras åsikter och tankar. Eftersom alla är olika har man olika syn 

på saker och man får ett vidgat perspektiv genom att höra hur andra tänker. Med detta i åtanke 

kan man ha ett inkluderande klassrum där man tar del av varandra hela tiden. Får alla elever 

dessutom vara med och påverka undervisningen kan de bli mer intresserade av att genomföra 

skolarbetet eftersom de själva har varit delaktiga i att lägga upp det. Det är då viktigt att alla 

elever är med i detta och att inte några missar det på grund specialundervisning utanför 

klassrummet (Nilholm 2006). Att ha alla elever inkluderade i klassen kan vara bra för den 

sociala träningen samt för att eleverna inte ska känna sig utmärkta då de får gå ut ur klassen 

och ha specialundervisning med en annan lärare. Exkludering innebär att man kategoriserar 

eleverna genom att de går ut ur klassrummet för att ha specialundervisning och det blir tydligt 

för eleverna vilka som behöver extra hjälp. Det kan leda till att de som får 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Utvecklingspsykologi
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specialundervisning ses som annorlunda av de andra eleverna och det kan skapa ett 

utanförskap som gör att eleven blir utestängd från de andras gemenskap och på så sätt blir 

uppdelningen mellan eleverna ännu starkare (Nilholm 2006).  

 

För de elever som behöver undervisning med en lärare som fokuserar på att hjälpa bara 

honom/henne är det dock viktigt att denne får den undervisningen. Dessa elever kan behöva 

mycket lugn och ro runt omkring sig och behöver av den anledningen ibland vara utanför 

klassrummet för att kunna koncentrera sig (Nilholm 2006). Att ha en bra balans mellan 

integrering och segregering är viktigt eftersom eleverna både måste få chans att koncentrera 

sig på sitt skolarbete och även en möjlighet att träna på att arbeta tillsammans med sina 

klasskamrater, eftersom eleverna lär sig av varandra och ett klassrum med olika elever speglar 

även hur samhället de kommer spendera resten av livet i ser ut (Nilholm 2006). 

 

Ett sätt att få en balans mellan inkludering och exkludering i klassrummet är att eleverna kan 

vara med i klassrummet och utveckla sitt språk genom social interaktion och sedan befästa 

kunskaperna enskilt och genom specialundervisning (Dysthe 2003). 

 

6. Resultat 

Här presenteras de resultat som framkommit av de fyra intervjuer som genomförts och de 

enkäter olika skolor har svarat på. Av de 40 personer som fick enkäten svarade nio på den.  

6.1 Resultat från intervjustudie 

Här presenteras de resultat som framkommit av intervjuer med två före detta elever och deras 

vårdnadshavare. Anton är 20 år och har gått i skolan med ADHD och därmed 

koncentrationssvårigheter. Pernilla är 17 år och har gått i skolan med läs- och skrivsvårigheter 

som blev diagnostiserade som dyslexi. 

 

6.1.1 Pernilla – läs- och skrivsvårigheter 

Pernilla kommer inte ihåg så mycket av vilken hjälp hon fick innan diagnosen, men att det 

fanns en lärare som uppmärksammade att hon hade svårt med att läsa och skriva och av henne 

fick hon mer hjälp än andra lärare. Några år senare fick hon diagnosen dyslexi och upplevde 

då att hon fick mycket valmöjligheter till hjälpmedel, men kände att de flesta var väldigt 
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omständiga och därför använde hon inte så många av dem. De hjälpmedel som erbjöds var 

tekniska, bland annat en talpenna som läser upp text för eleven. En annan anledning till att 

hon inte ville använda så mycket hjälpmedel var att hon ville förbereda sig inför arbetslivet 

där samma hjälp inte finns att få. Det hjälpmedel hon valde att använda var en dator som hon 

fick skriva på i stället för att skriva för hand. 

 

Pernillas vårdnadshavare upplevde situationen lite annorlunda mot hur Pernilla själv upplevde 

den. Det var Pernillas mamma som uppmärksammade att hon hade problem med sin läs- och 

skrivutveckling när de skulle göra läxan. När hon pratade med skolan om detta möttes hon av 

attityden att Pernillas problem handlade om att hon var sen i sin intelligensutveckling och 

förslaget gavs att hon skulle gå om en klass. Lärarna uppfattade problemen som att det rörde 

sig om intelligens snarare än att det kunde vara dyslexi. När Pernilla började på en annan 

skola på mellanstadiet uppmärksammade en lärare att det kunde vara dyslexi. Efter detta blev 

hon diagnostiserad med dyslexi och det ledde till en del stöd från skolan, men också 

uppfattningar om att eleven var lat och de möttes även av okunnighet om dyslexi och 

hjälpmedel från skolan. Mamman upplevde att personalen inte var villiga att hjälpa dem: 

”Specialläraren trodde inte att det fanns någonting som heter dyslexi och hon tyckte att vi var 

lata, det var därför Pernilla hade svårt med läsningen och skrivningen”. Vårdnadshavaren ville 

ha fått hjälp från skolan med hur de skulle arbetat hemma för att främja Pernillas utveckling 

och även stötta eleven i att känna av när hon behövde hjälp. 

 

6.1.2 Anton – koncentrationssvårigheter 

Anton upplevde att han inte fick någon hjälp av skolan förrän sista terminen i årskurs nio: 

”Sista terminen i nian fick jag och andra som inte kunde vara i klassrummet sitta tillsammans 

i ett litet hus med en lärare som hjälpte oss hela dagarna. Det var skönt att få det lugnt och 

någon som förstod att jag kunde klara skolan om jag kunde koncentrera mig”. Det största 

problemet i klassrummet hade han upplevt var att det hände för mycket runt omkring honom 

så att han inte kunde fokusera på sitt arbete och därför skulle han velat ha den hjälp han fick 

till slut under hela sin skoltid. Det var skolan som bestämde att denna hjälp skulle ges och 

Anton kände sig nöjd med den. 

 

Antons vårdnadshavare började märka att han behövde extra hjälp i skolan redan i 

förskoleklassen då han inte kunde koncentrera sig och vara med på de aktiviteter de hade i 
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skolan. Föräldrarna ville då ha extra stöd till Anton i skolan, men möttes av attityden att det 

var föräldrarna som hade uppfostrat honom dåligt och därför behövde han ingen extra hjälp 

om de skärpte sig i hemmet. De fick alltså ingen hjälp alls. Skolan sa att om eleven blev 

diagnostiserad så skulle han få hjälp, men det fick han ändå inte när han fått diagnosen 

ADHD. Mamman upplevde att skolan hade inställningen att ADHD inte fanns: 

”Specialläraren sa att om denna elev har ADHD kan alla elever ha lite ADHD. Ni får skärpa 

er hemma och uppfostra honom bättre”. Antons mamma skulle velat att Anton fått sitta i lugn 

och ro med en lärare som kunde hjälpa honom och vara tydlig med instruktioner. Hon skulle 

även önskat att Anton hade haft en assistent som kunde vara med på raster och hjälpa honom 

hålla reda på tider. 

 

6.2 Resultat från enkätstudie 

Här presenteras resultaten från enkätstudien. Först beskrivs det vilka specialbehov som finns 

på skolorna, sedan vilka resurser som finns. Även eventuella skillnader mellan små och stora 

skolor presenteras här. Sedan presenteras resultatet av intervjuerna. 

6.2.1 Specialbehov 

De skolor som undersöktes hade utifrån de svar som kom in varken elever med diagnosen 

dyslexi eller ADHD. Däremot hade de elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med 

koncentrationssvårigheter.  

Åtta av de nio som svarade hade elever med odiagnostiserade koncentrationssvårigheter och 

sex av de nio som svarade hade elever med odiagnostiserade läs- och skrivsvårigheter. 

6.2.2 Resurser 

Fyra av de sex som svarade att de hade elever med läs- och skrivsvårigheter svarade att de 

hade extra resurser till dessa elever. De resurser som fanns till dessa elever handlade i alla fall 

om extra stöd hos speciallärare/specialpedagog, resurslärare eller assistent. Ingen nämnde att 

de hade andra hjälpmedel. 

Fyra av de åtta som svarade att de hade elever med odiagnostiserade 

koncentrationssvårigheter hade extra resurser till dessa elever. De resurser de eleverna fick 

var resurslärare, specialpedagog och elevassistent. Inte heller här nämndes några andra sorters 

hjälpmedel. 
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Det var ingen anmärkningsvärd skillnad mellan de resurser som finns mellan de stora och de 

små skolorna. Både de stora och de små skolorna hade elever i behov av extra stöd och både 

på de små och på de stora skolorna var det extra personal som fanns som stöd till de eleverna. 

 

7. Analys och diskussion 

Enligt Piagets tankesätt att elever inte kan lära av de som inte ligger på samma nivå i sin 

utveckling skulle en elev med dyslexi inte få ut någonting av att läsa och skriva tillsammans 

med elever som ligger som ligger på en högre nivå i detta. Dyslexi räknas dock inte som en 

intelligensfråga, utan det är någonting som man alltid lever med och förmodligen följer inte 

elever med dyslexi samma stadier i läs- och skrivutveckling som andra elever. 

I studien som gjorts svarade personalen på skolorna att de hade elever med läs- och 

skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Ingen hade någon elev med diagnostiserad 

dyslexi eller ADHD. 

I enkätstudien uppgav personalen att de flesta elever med läs- och skrivsvårigheter får extra 

stöd av personal som speciallärare, specialpedagog, resurslärare och assistent. Alla resurser 

handlade alltså om extra personal och det var ingen som fått andra typer av resurser, som 

materiella hjälpmedel. Det framgår dock inte om personalen ansåg att eleverna fick all den 

hjälp de behöver, bara att det i många fall fanns extra personal till de eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter och till de med koncentrationssvårigheter. 

Enkäten visar inte om speciallärarna och specialpedagogerna arbetar med eleverna utanför 

klassrummet eller om eleverna hela tiden är integrerade i det arbete som sker i klassrummet. 

Om resurserna motsvarar de behov som finns går inte att avgöra eftersom man inte vet hur 

den extra personal som finns arbetar med eleverna och dessutom vet man inte exakt vad 

eleverna behöver för stöd eftersom man inte känner dem. Det skulle vara den personal som 

arbetar med eleverna som skulle kunna svara på denna fråga, men det framgick inte i 

enkäterna om de tycker att stödet är rätt och tillräckligt. 

De före detta elever som blev intervjuade hade lite olika upplevelser av de resurser de fått 

under sin skolgång. Anton, som har koncentrationssvårigheter, tyckte inte att han fått rätt 

hjälp, eller någon hjälp över huvud taget, förrän sista terminen i årskurs nio. Pernilla, som har 
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läs- och skrivsvårigheter upplevde att hon fått ganska mycket hjälp. Däremot tyckte hennes 

mamma att hjälpen var svår att få.  

Utifrån de svaren som kom in så kan man se att elever med läs- och skrivsvårigheter verkar 

vara högre prioriterat att ge extra resurser till än vad det är att ge resurser till elever med 

koncentrationssvårigheter på de skolor vi undersökte. Det kan man se eftersom det fanns en 

högre andel elever med koncentrationssvårigheter än läs- och skrivsvårigheter och det var 

större andel av de elever med läs- och skrivsvårigheter som fick extra resurser jämfört med 

eleverna med koncentrationssvårigheter. Det fanns fler elever med koncentrationssvårigheter 

än elever med läs- och skrivsvårigheter och så kan det vara, men det kan också vara så att det 

finns fler elever med läs- och skrivsvårigheter som man inte upptäckt än eftersom de inte 

utmärker sig på samma sätt som koncentrationssvårigheter gör. 

Det kan också ha funnits elever med diagnoserna dyslexi och ADHD på skolorna, men de 

som arbetar med dem kanske inte svarade, eftersom det endast var en fjärdedel av de 

tillfrågade som svarade på enkäterna. 

Att eleverna med läs- och skrivsvårigheter endast fick extra stöd av personal kan bero på att 

de inte hade fått någon diagnos och man då inte tillsatt några andra hjälpmedel. Det kan också 

bero på att de som svarade på enkäten inte tänkte på att speciallärare och specialpedagog 

kanske arbetar med andra hjälpmedel under den tid de har med eleverna. 

Att eleverna med läs- och skrivsvårigheter i större utsträckning fick extra hjälp än eleverna 

med koncentrationssvårigheter kan bero på att man ser läs- och skrivsvårigheter som mer akut 

att åtgärda då eleverna måste uppnå målen som är kopplade till läsning och skrivning i 

läroplanen. Dock kan även koncentrationssvårigheter hindra att man når målen eftersom man 

kanske inte orkar vara med i undervisningen på samma sätt som övriga elever. Det ser man 

kanske inte på samma sätt som man ser läs- och skrivsvårheter eftersom det inte finns några 

specifika kunskapsmål som handlar om att koncentrera sig, som det finns mål som handlar om 

läs- och skrivutveckling. 

En annan sak som kan orsaka att elever med koncentrationssvårigheter inte får lika mycket 

hjälp som de med läs- och skrivsvårigheter är att man inte vet på skolan hur man ska hantera 

det och hjälpa de eleverna. På Antons skola trodde man inte att det finns någonting som heter 

ADHD och då kan man inte heller veta hur man ska arbeta på bästa sätt med elever som har 
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den diagnosen. Har man den inställningen på skolan verkar man inte heller vara intresserad av 

att lära sig hur man kan arbeta med koncentrationssvårigheter. 

Att Pernilla upplevde att hon fick relativt bra med hjälp, medan hennes mamma upplevde att 

hon fick kämpa mycket innan de fick hjälp kan bero på att Pernilla var ung och inte kommer 

ihåg så mycket av den tiden och dessutom att det var hennes mamma, inte Pernilla, som 

arbetade för att hjälpen skulle ges.  

Enkätstudien visade att personalen på de skolor som blev tillfrågade säger att elever med läs- 

och skrivsvårigheter och elever med koncentrationssvårigheter får extra stöd i form av 

personal. Det kan då innebära antingen att de är integrerade i klassummet eller att de är 

segregerade och arbetar i mindre grupp med den extra personal som finns till eleven. Det kan 

också finnas en blandning av integrering och segregering, vilket enligt Dysthe (2003) är 

positivt eftersom de elever som behöver lugn och ro genom enskild undervisning även får 

vara med i klassrummet och utvecklas tillsammans med sina klasskamrater. Om eleverna bara 

arbetar enskilt tillsammans med den extra personalen kan de enligt Vygotskij inte utvecklas 

på samma sätt som om de hade varit tillsammans med resten av klassen eftersom han anser att 

barn lär sig av varandra och med varandra och att de inte kan lära sig på samma sätt av att 

bara vara med vuxna människor eftersom de vuxnas miljö är så annorlunda mot barnets. 

Däremot skulle eleverna enligt Piaget kunna utvecklas ändå eftersom hans tankesätt innebär 

att man lär sig saker själv och sedan kan använda kunskapen tillsammans med andra. 

Dessutom anser han att eleverna inte kan lära sig någonting som är i en högre nivå än den de 

befinner sig i. De som har svårt med att läsa skulle alltså inte kunna lära sig någonting genom 

att läsa med de som har kommit längre i sin läsutveckling.  

Vad gäller koncentrationssvårigheter skulle man förmodligen enligt Piaget kunna vara 

segregerad från klassen och arbeta själv med lugn och ro runt omkring sig eftersom lärandet 

ändå sker inom den enskilda individen. Vygotskijs teorier skulle inte stödja denna segregering 

lika mycket eftersom han anser att man måste vara tillsammans med andra i samma ålder för 

att utvecklas och lära sig. Dock skulle man nog kunna ha en balans mellan integrering och 

segregering enligt Vygotskij eftersom man enligt hans tankesätt lär sig tillsammans med 

andra, men sedan kan befästa kunskapen på egen hand. 

Integrering borde inte vara så viktigt för Piaget eftersom att han anser att man lär sig på egen 

hand. Däremot tycker han att man sedan ska använda kunskapen tillsammans med andra och 
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det kan vara för att ge lärandet en mening – om man bara lär sig saker utan att se hur man kan 

använda dem blir man inte särskilt motiverad till att lära sig saker. 

Man kan inte bestämma om Piaget eller Vygotsij har rätt och eftersom alla individer har olika 

behov, oavsett vad de har för svårigheter, måste man som Teveborg (2001) skriver, utgå från 

individen och inte vad som sägs om dess svårigheter när man bestämmer i vilken grad denne 

ska vara integrerad och segregerad. 

 

8. Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att intervjua lärare, specialpedagoger och speciallärare för att få 

reda på hur man använder de resurser man har eftersom det inte framgår i denna 

undersökning.  

Det skulle även vara relevant att leta upp klasser där man vet att det finns ADHD och dyslexi 

och intervjua lärare och elever för att få reda på vad för resurser som finns till de eleverna och 

om det är någon skillnad mellan resurser till de elever som har diagnos och de som är 

odiagnostiserade. 
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Bilagor 

      Bilaga A 

Intervjuguide till före detta elever 

När fick du din diagnos? 

Vad fick du för hjälp av skolan? 

Var det någon skillnad i den hjälp du fick innan och efter du fått din diagnos? 

Var det skolan som bestämde vad du skulle få för hjälp, eller fick du vara med och påverka 

det? 

Vad skulle du velat ha för hjälp om du själv fick bestämma? 
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Bilaga B 

Intervjuguide till föräldrar 

När upptäckte du att ditt barn behövde extra stöd i skolan? 

Fick ni extra hjälp? 

Fick ni den hjälp ni kände att ni behövde? 

När fick ditt barn sin diagnos? 

Blev det någon skillnad i hjälp efter han/hon blivit diagnostiserad? 

Vad skulle ni velat ha för hjälp om ni fick bestämma själva? 

Hur blev ni bemötta av skolan? 
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Bilaga C 

Enkät 

Undersökning till examensarbete 

Hej! Vi heter Elin Hörberg och Therese Carlsson och vi gör vårt examensarbete i 

specialpedagogik. Vi skulle bli väldigt glada om ni vill ta en liten stund till att svara på några 

frågor för att hjälpa oss. Era svar kommer vara helt konfidentiella i vår uppsats. Vi uppskattar 

om ni svarar senast fredag 7/12. Tack på förhand! 

Har ni elever med diagnosen dyslexi på skolan? 

Ja:    Nej: 

Om ja - hur många? 

Har ni några speciella resurser till dessa elever? 

Ja:    Nej: 

Om ja - vad för typ av resurser? 

Har ni elever med odiagnostiserade läs-och skivsvårigheter på skolan? 

Ja:    Nej: 

Om ja - hur många? 

Har ni några speciella resurser till dessa elever? 

Ja:    Nej: 

Om ja - Vad för typ av resurser? 

Har ni elever med diagnosen ADHD på skolan? 

Ja:    Nej: 

Om ja - hur många? 

Har ni några speciella resurser till dessa elever? 

Ja:    Nej: 

Om ja - vad för typ av resurser? 
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Har ni några elever med odiagnostiserade koncentrationssvårigheter? 

Ja:    Nej: 

Om ja - hur många? 

Har ni några speciella resurser till dessa elever? 

Ja:   Nej: 

Om ja - vad för typ av resurser? 

Arbetar du som klasslärare? 

Ja:   Nej: 

Arbetar du som speciallärare/specialpedagog? 

Ja:   Nej: 

På ett ungefär hur många elever finns det på er skola? (låg- och mellanstadie) 
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Bilaga D 

Påminnelse till enkätstudie     

Hej! Vi heter Elin Hörberg och Therese Carlsson och vi gör vårt examensarbete i 

specialpedagogik. Vi skulle bli väldigt glada om ni vill ta en liten stund till att svara på några 

frågor för att hjälpa oss. Era svar kommer vara helt konfidentiella i vår uppsats.  

Du svarar för dem elever du arbetar med, alltså om du är klasslärare så svarar du för eleverna i 

DIN klass förutom på sista frågan där du svarar på hur många eleverna är på skolan för att vi 

ska veta om det är en stor eller liten skola. 

Vi uppskattar om ni svarar senast fredag 7/12. Tack på förhand! 

 

Klicka på länken nedan. Har Du någon fråga, svara på detta mejl. 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHUxdFJaUnBkd

Eo0cUs4Nklxc3RoZXc6MQ 

 

Mvh 

Elin och Therese 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHUxdFJaUnBkdEo0cUs4Nklxc3RoZXc6MQ
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