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Detta examensarbete syftar till att belysa hur likheter och skillnader i synen på arbetet med elever i 
behov av särskilt stöd är hos: vårdnadshavare, assistenter, fritidspedagoger, lärare, specialpedagoger, 
rektorer, barn- och utbildningschefer och de politiskt ansvariga i två olika stora kommuner, (6 500/80 
000 invånare) ser på arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Examensarbetet handlar särskilt om 
elevernas möjligheter till det som står skrivet i Lgr 11 under rubriken: Värdegrund och uppdrag att: ”[…] 

utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den 
anordnas” (skolverket 2012:8). I skolverkets Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem skriver 
skolverket: 
 

Enligt läroplanen skall hänsyn tas till barns olika förutsättningar och behov. Vid resursfördelning är 
det viktigt att hänsyn tas till faktorer som områdets sociala karaktär, barnens ålder, kön, 
personalens kompetens, lokaler och utemiljöns utformning, antal barn med annat modersmål än 
svenska, antal barn i behov av särskilt stöd samt barngruppens storlek.                          
(Skolverket 2007) 

    
Litteraturgenomgången med dess bilagor kan användas som ett material för att läsaren ska kunna sätta 
sig in i vad de olika diagnoserna innebär och hur diagnostisering genomförs. 
 
Examensarbetet visar att möjligheterna till en likvärdig utbildning finns oberoende av kommunens 
storlek. Vad som kan påverka arbetet med elever i behov av särskilt stöd, beror delvis på helt andra 
påverkansfaktorer än just storleken på kommunen. 
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1. Inledning 

Detta arbete är skrivet med utgångspunkt från två elever i behov av särskilt stöd, som 
antingen de själva eller klassen i stort, har extra resurser under skoltid och på fritidshemmet 
efter skolans slut. Arbetet har särskilt fokuserat på hur vårdnadshavare, olika pedagoger och 
politiker ser på arbete med dessa elever ur ett elevperspektiv, för att utreda om det finns 
någon skillnad på synsätt beroende av storlek på kommun. Arbetet belyser vad som kan 
påverka kommunen när man sätter in olika åtgärder för att tillgodose elevens möjligheter till 
en likvärdig utbildning. Att jag valde att skriva om detta ämne är att jag vill belysa hur elever i 
behov av särskilt stöds möjligheter att lyckas i skolan kan variera beroende på pedagogers 
grundsyn på dessa elevers behov, men också för att fördjupa mig i hur de olika diagnoserna 
påverkar elevers möjlighet till att få en likvärdig utbildning, beroende på kunskapen hos de 
pedagoger som valt att ansvara över hur arbete med elever i behov av särskilt stöd ska 
bedrivas. 
 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) skriver skolverket 
(2011) under rubriken: Värdegrund och uppdrag att: ”[…] Utbildningen inom varje skolform 
och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas”.  
 
I skolverkets Allmänna råd och kommentarer kvalitet i fritidshem (2007) skriver skolverket: 
 

Vid resursfördelning är det viktigt att hänsyn tas till faktorer som områdets sociala 
karaktär, barnens ålder, kön, personalens kompetens, lokaler och utemiljöns utformning, 
antal barn med annat modersmål än svenska, antal barn i behov av särskilt stöd samt 
barngruppens storlek                            (Skolverket 2007:15). 

 
Skolverket (2007) skriver i allmänna råd och kommentarer, kvalitet i fritidshem att: för 
bedrivande av skolbarnsomsorg skall det finnas personal med sådan utbildning eller 
erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogiska verksamhet kan tillgodoses. 
Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna skall vara 
ändamålsenliga. 
 
I 2 a kap. 3 § skollagen anges fritidshemmets uppgift, förutsättningar och utgångspunkten för 
arbetet i fritidshem där skolverket skriver:  
 

Skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella 

behov kräver                             (skolverket 2011:11). 
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1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur vårdnadshavare, assistenter, 
fritidspedagoger, lärare, rektorer, specialpedagoger, barn- och utbildningschefer och de 
politiskt ansvariga i de undersökta kommunerna ser på arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd. I syftet ingår också att studera skillnader och likheter mellan två kommuner som skiljer 
sig åt i storlek och som befinner sig i olika delar av Sverige. 
 

1.2 Frågeställningar 
Huvudfrågan är om möjligheterna till en likvärdig utbildning för elever i behov av särskilt stöd 
skiljer sig åt mellan två olika stora kommuner.  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  

 
I detta kapitel sammanställs den litteratur jag läst och något av den forskning som finns inom 
de områden som examensarbetet handlar om (En fördjupning av de olika diagnoserna som 
pedagoger kan komma i kontakt av finns som bilagor till detta arbete). Litteraturen och den 
tidigare forskningen belyser hur dessa diagnoser kan påverka möjligheterna för eleverna i 
behov av särskilt stöd att nå skolverkets intentioner till att alla elever ska få en likvärdig 
utbildning. Litteraturen och den tidigare forskningen belyser också hur arbetet med dessa 
elever kan gå till, vad som kan påverka det dagliga arbetet och hur man ska kunna gå vidare 
om något inte blir som man önskar. Detta kapitel delas upp i tre olika perspektiv: I punkt 2.1 
sammanfattas litteraturen och den tidigare forskningen utifrån hur synen på elever i behov 
av särskilt stöd påverkar dessa elevers möjlighet till likvärdig utbildning. Punkt 2.2 fokusera 
på det sociala samspelet och punkt 2.3 tar upp hur olika förhållningssätt i arbetet med elever 
i behov av särskilt stöd påverkar möjligheterna för elever i behov av särskilt stöd att få 
likvärdig utbildning. 
 

2.1 Synen på eleven  
Hejskov Jørgensen (2010) skriver att detta med diagnoser måste förstås då: ”Det är oftast 
läkare som ställer en diagnos, och gör det bara om det finns ett problem […] man måste ha 
svårt att klara av sin vardag” (Hejskov Jørgensen 2010:24). Författaren vill påstå att de flesta 
som fått neuropsykiatriska diagnoser har fått det för att vanliga uppfostringsmetoder inte 
fungerat. ”man har inte som föräldrar, dagispersonal eller skolpersonal kunnat få dem att 
göra som man förväntat sig med de metoder vi vanligen använder” (Hejskov Jørgensen 
2010:34). Då kan det enligt författarna bli problem om man helt plötsligt måste byta 
arbetssätt. ”Problemet är att man inte utrustas med en ny guidebok, utan man får försöka 
hitta egna vägar och själv komma på hur man ska bete sig i kulturen” (Hejskov Jørgensen 
2010:6). ”Aspergers syndrom och andra autismtillstånd innebär att man har svårt att 
förutsäga framtiden överhuvudtaget” (Hejskov Jørgensen 2010:55). Med detta menar 
författaren att det krävs struktur i arbetet med dessa elever och att strukturen är basen för 
autismpedagogiken. ”Har man svårigheter att förstå orsak och verkan i ett större 
sammanhang blir det förstås svårt att räkna ut möjliga orsaker till sitt eget beteende” 
(Hejskov Jørgensen 2010:65). Enligt Hejskov Jørgensen (2010) kan pedagogiskt arbete enklast 
beskrivas som ständig kravanpassning och mjuk manipulation för att uppnå högsta möjliga 
funktionsnivå. 
  

Skillnaden mellan en person med Aspergers syndrom och en person med 
utvecklingsstörning och autism är enorma, trots att båda har ett autismtillstånd. Den ena 
kan vara civilingenjör och den andre språklös, bo på ett boende och ha daglig verksamhet.
                       (Hejskov Jørgensen 2010:6) 

 
Hejskov Jørgensen (2010) menar att problemskapande beteende kan ses som olika typer av 
beteenden såsom olydnad, vägran, konfliktbeteende, slag, sparkar, bett, rymning, att bita sig 
i t.ex. handen eller att banka sitt eget huvud ner i golvet. Författaren anser att dessa 
beteenden kan vara helt ok vid vissa tillfällen, men problemskapande i ett annat, där 
sammanhanget har stor betydelse. 
 
Gillberg & Peeters (2002) tar upp diagnostiseringssystemen DSM-IV och ICD-10 som de mest 
utvecklade systemen för att ställa diagnosen autism och det tre viktigaste kriterierna för 
detta, nämligen: – bristande ömsesidig social interaktion, - bristande ömsesidig 
kommunikation och – bristande fantasiuttryckt som en begränsande beteenderepertoar. 
Hela DSM-IV finns i bilaga B och hela ICD-10 finns i bilaga C. 
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Gillberg & Peeters (2002) skriver att synsätet på autism har ändrats till en störning i 
utvecklingen och inte längre som en psykisk sjukdom och betonar att det är viktigt att 
beskriva autism som en störning som påverkar individer, inte som termer som ”autistiska 
barn” eller ”autister”. ”Barn, tonåringar och vuxna med autism har eller lider av autism: de är 
inte autistiska” (Gillberg & Peeters 2002:23). ”Alla individer idag som fått diagnosen autism 
har allvarliga symptom inom alla områden av den triad som består av kommunikation, sociala 
och beteendemässiga funktionshinder” (Gillberg & Peeters 2002:24). Gillberg & Peeters 
(2002) skriver att det är de förspråkliga och språkliga interaktions- och förståelseproblem – 
såväl som problem med gastik, mimik och kroppsspråk – underförstådda när man diskuterar 
kommunikationsproblem i samband med autism. 
 
”Autism är vanligare bland män än bland kvinnor. Kliniker rapporterar vanligtvis att det är 
minst tre gånger så vanligt bland pojkar” (Gillberg & Peeters 2002:50). Författarna skriver att 
skillnaden i respresentrationen av autism mellan könen, kan bero på att autism yttrar sig på 
ett olikartat sätt hos det kvinnliga könet. Se bilaga D. 
 
Gillberg & Peeters (2002) delar upp hur undervisningen och pedagogiken bör gå till i fem 
axlar, 1. Den lärande – och pedagogikaxeln, som innebär en solid teoretisk kunskap om 
autism. ”Det är bättre att placera den unga människan med autism i en skolsituation som är 
maximalt anpassad efter hennes handikapp” 2. Övning i patientbedömning som en grund för 
ett individualiserat pedagogiskt program. ”[…] man måste lära känna eleven som en individ, 
med alla hans unika särdrag” 3. Anpassning av miljön till handikappet är viktig. ”Vi kan hjälpa 
dem genom att organisera klassen och göra abstrakta tidsrymder förutsägbara”. 4. 
Funktionalitet. ”I första hand ska man inrikta sig på tillämpning av färdigheterna i 
vardagstillvaron, och inte på automatiska utantill- inlärning. Den sista axeln: 5 handlar om 
hur skolningen och utbildningen ska anpassas till Autism. ”Varje individuell elev måste 
stödjas på olika sätt” (Gillberg & Peeters 2002:84 - 87).   
 
Lorentz (2010) beskriver Aspergers syndrom som en form av autism hos normalbegåvade 
personer, ett syndrom man föds med och har med sig hela livet. I Diagnoskriterierna för 
Aspergers syndrom räknar Lorentz (2010) upp två olika kriterier, - Allvarliga begränsningar till 
ömsesidigt socialt spel och - Begränsande, repetitiva och stereotypa beteendemönster, 
intressen och aktiviteter. ”Det är den intuitiva förmågan som är begränsad” (Lorentz 
2010:12). Detta kan enligt författaren märkas i oförmågan att läsa av sociala umgängesregler 
och sammanhang och förklarar ett antal förmågor som behövs för att styra det egna 
beteendet mot ett mål, där brister i: ”förmågan att styra sin uppmärksamhet och sina 
impulser, att sätta igång och avsluta en aktivitet, att planera, organisera, utvärdera resultatet 
samt att anpassa beteende efter situationen är vanliga vid Aspergers syndrom” (Lorentz 
2010:12). Ett annat kännetecken hos personer med Aspergers syndrom är enligt Lorentz 
(2010)  att dessa personer känner sinnesuttryck på ett ovanligt sätt. ”Vissa sinnesuttryck 
upplevs oerhört starkt, nästan smärtsamt, andra desto svagare” (Lorentz 2010:13). 
 
Lorentz (2010) menar att känsligheten för beröring och ljud kan vara mycket påtagligt för 
personer med Aspergers syndrom, där det kan skilja otroligt mycket från person till person.  
Enligt Lorentz (2010) har personer med Aspergers syndrom ett utmärkt långtidsminne, de är 
noggranna och har ett sinne för detaljer med en stark känsla för rätt och fel och 
kommunicerar rakt och ärligt utan att ge efter för grupptryck. Mer information om Autism 
och Aspergers finns att läsa i bilaga D. 
 
”Det kan vara övermäktigt. det vi kallar ADHD – uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet 
– handlar inte enbart om charmiga ungar med uppmärksamhetsomfång” (Kutscher 2010:13). 
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”Enkelt uttryck innebär ADHD att frontalloberna bromsar och andra funktioner sover på 
jobbet” (Kutscher 2010:36).  Författaren redovisar de nio kriterierna som krävs för att få 
diagnosen ADHD, enligt följande punkter: 1. Kan inte vara fullt uppmärksam: gör fel till följd 
av slarv eller obetänksamhet, 2. Har svårt att upprätthålla uppmärksamheten, 3. Tycks inte 
lyssna vid direkt tilltal, 4. Distraheras lätt av yttre stimuli, 5. Har svårt att organisera 
uppgifter, 6. Misslyckas med att genomföra uppgifter (dock inte till följd av bristande vilja 
eller oförmåga) 7. Undviker uppgifter som kräver uthållig organisationsförmåga, 8. Tappar 
bort saker som behövs för att utföra uppgifter, 9. Ofta glömsk i vardagen. 
 
Kutscher (2010) skriver att ADHD handlar om barn som överreagerar och gallskriker åt sina 
föräldrar som försöker hjälpa dem. Det handlar om föräldrar som oroar sig över och är på väg 
att tappa greppet om relationen till sina barn och det handlar om föräldrar som kommer hem 
och upptäcker att familjen är i upplösningstillstånd. ”Det handlar om ett hot med det som är 
allra viktigast i livet” (Kutscher 2010:13). Författaren tipsar om fyra regler som kan vara bra 
att ha i tankarna för att kunna lösa de problem som kan uppstå: 1. Ha ett positivt 
förhållningssätt 2. Bevara lugnet 3. Håll ordning och 4. Håll processen igång. 
 
”När ett barn kliver in i klassrummet i början på en ny skoldag vet ingen där vad som hunnit 
hända tidigare på morgonen eller kvällen innan” (Kutscher 2010:63).   
 

Eftersom det här neurologiskt grundade problemet inte kommer att gå över den här 
veckan heller har vi två saker att välja på: antingen att fortsätta att ge hjälp med det som 
inte fungerar innan det går fel, eller att straffa barnet när felet redan är ett faktum 
                              (Kutscher 2010:126).  

 
Kutscher (2010) föreslår att vi ska spänna upp ett skyddsnät till det barn med särskilda behov, 
för ”Om hon klarar uppgiften på egen hand behövs du inte, och det gör heller ingen skada 
om du står intill. Om hon inte klarar uppgiften på egen hand betyder din närvaro att hon 
landar mjukare” (Kutscher 2010:127). Mer om ADHD finns att läsa i bilaga E. 
 
Abrahamsson (2010) menar att människor med högfungerande Aspergers syndrom ibland 
tolkas som lata, illvilliga eller har en tendens av översitteri. ”När vi bryter det normala 
mönstret kan omgivningen få för sig att tolka vårt sätt som om vi menar något illvilligt med 
det” (Abrahamsson 2010:20). ”Tänk om omgivningen istället kunde lyssna på oss och försöka 
förstå varför vi gör som vi gör” (2010:20). ”Som pedagog måste vi våga se bortom det ofta 
obegripliga beteendet hos eleven och försöka förstå de underliggande orsakerna till 
problemet” (2010:53). 
 
”Grundläggande för all förståelse av barn med neuropsykiatriska diagnoser är att deras 
beteende grundar sig på ett annat sätt att tänka och tolka sin omvärld” (Abrahamsson 
2010:53). Abrahamsson (2010) menar att vi pedagoger måste fokusera på varför eleverna 
med dessa diagnoser gör det de gör och inte på vad det är det de gör. Diagnoserna kan t.ex. 
vara: Autism, Aspergers, ADHD, Tourettes syndrom (se mer om Touretts syndrom i bilaga F). 
eller Bipolär sjukdom (se mer om Bipolär sjukdom i bilaga G). ”Att vara väldigt impulsiv kan 
också bli till hinder i skolvardagen, eftersom det innebär att det är svårt att vänta på sin tur, 
att inte prata i mun på andra och att planera framåt” (Abrahamsson 2010:47). 
”Överaktiviteten kan utmärkas av att de pratar väldigt mycket, ofta är i rörelse och att de helt 
enkelt tar mycket plats i rummet” (Abrahamsson 2010:47). 
 
”Att ha Tourettes syndrom kan vara väldigt besvärligt socialt, särskilt för den grupp som lider 
av koprolali, det vill säga de som upplever behovet av att säga ´fula ord´”. (Abrahamsson 
2010:49). 
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Abrahamsson (2010) menar att det mest allvarliga för personer med Tourettes är att det 
förkommer mycket tvångstankar och när det är självdestruktivt påverkar detta omgivningen. 
Vidare menar författaren att tics och tvång kan ersättas med mer funktionella varianter. Se 
bilaga H för mera information om Tourettes syndrom. 
 
Nordin Hultman (2004) ställer sig också frågorna: - På vilka grunder skapas bilderna av 
barnen? – I de vardagliga mötena? I utvecklingssamtalen? I de individuella utvecklingsplaner 
som kontinuerligt upprättas för varje barn? och - Hur ser de pedagogiska miljöer ut som får 
så många barn att framstå med svårigheter?  
 
”Det absolut vanligaste sättet att definiera begreppet specialpedagogik är att ta 
utgångspunkt i svårigheter hos eleven själv” (Persson 2008:64). ”Specialpedagogik ska 
fungera välgörande för individen. Om än inte symtomen kan elimineras så kan de eller deras 
konsekvenser åtminstone lindras” (Persson 2008:30). 
 
Moira von Wright (2007) delar upp den första kontakten med barn i behov av särskilt stöd i 
två olika perspektiv. 1. Det relationella perspektivet, som tar sin utgångspunkt i att fenomen 
är minst tvåsidiga. Då vi vill begripa oss på en annan människa kan vi inte behandla denna 
som en isolerad sluten varelse, utan förstå henne (hennes handlingar) i relation till det 
aktuella sammanhanget. 2. Det punktuella perspektivet intresserar sig i första hand för 
förmågor och egenskaper hos enskilda individer och i andra hand för hur dessa tar sig uttryck 
i handlingar. ”I det punktuella perspektivet förstås människan som en i princip fristående 
varelse” (von Wright 2007:11). ”Det kan handla om att söka finna bakomliggande orsaker och 
förklaringar till elevens beteenden, eller kanske att testa vissa anlag, prestationer och 
patologiska tillstånd” (von Wright 2007:11) ”I ett relationellt perspektiv är jag inte 
dyslektiker/allergiker, men jag har dyslexi/allergi – ett fenomen som framträder tydligare i 
vissa situationer än i andra” (von Wright 2007:11). 
 
”Det punktuella perspektivet identifierar brister och formulerar utvecklingsmöjligheter. Det 
relationella perspektivet kan upprätthålla den undran som gör det möjligt att överskrida de 
givna omständigheterna” (von Wright 2007:19). 
 
Börjesson (2002) menar att vid sidan av de mera ”strikta” medicinska diagnoserna vilar 
omfattande problematiseringar av vad som kallas för mänsklig och samhällelig moral: 
föreställningar om vad som är rätt, sunt, bra. Dessa normativa utgångspunkter gäller alla 
problemdefinitioner.  Börjesson (2002) skriver att: gränsen för dyslexi dras vid hur väl man 
lyckas läsa och skriva i förhållande till ett tänkt ”vanligt”, genomsnittligt barn, gränsen för 
DAMP dras bland annat vid (o)förmåga att hoppa tillräckligt bra på ett ben, gränsen för 
överaktivitet, bristande social smidighet, läsförståelse – allt bygger på samhälleliga 
föreställningar om hur barn bör vara. Vittnesmål om (o)förmågan att anpassa sig till skolan 
(och till vuxenvärldens förväntningar i stort) är således den huvudsakliga källan när de 
problematiska barnen ska definieras. 

 

2.2 Sociala påverkansfaktorer 
Juul & Jensen (2003) menar att i de grupper där det är väldigt stökigt och pedagogerna anser 
sig inte kunna styra gruppen, där gruppen ”tagit makten”, beror det på att pedagogen inte 
kunnat eller velat ta på sig det processuella ansvaret. I denna situation tar pedagogen inte på 
sig sitt ansvar över det som händer i gruppen. Att det blivit så att gruppen ”tagit makten” 
över fritidshemmet, beror alltså enligt Juul och Jensen på att pedagogen/pedagogerna inte 
klarar av att bryta det mönster som uppstått. ”Barn kan aldrig ta ansvaret för sin relation och 
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kontakt till vuxna. De demokratiska värdena är inte tillräckliga som värdegrund i vuxen – 
barnrelationer” (Juul, & Jensen 2003:106).  
 
Juul & Jensen (2003) skriver att ett barn inte har förmåga att själv tänka sig in i de olika 
situationer det ställs inför. Att barnet också ska kunna förstå vad som är bäst för dem i det 
långa loppet kan barnet inte förutspå. Att anta att barn får göra som de vill och därmed 
säkrar sina politiska och demokratiska rättigheter är ett felaktigt antagande. Att låta barn 
göra som de vill innebär inte att det är bra för barnen. Det pedagogiska ledarskapets grund 
bygger på att man ska se vad som är bra för barnet i helhet. Att lyssna på barnet och bedöma 
vad barnet vill och sedan tillsammans med barnet komma fram till vad som är bra eller 
mindre bra för barnet längre fram i livet. ”Barn och vuxna som inte trivs, behöver precis 
samma saker i sina betydelsefulla relationer: bli sedda, hörda och tagna på allvar” (Juul & 
Jensen 2003:108).  
 
”I ett samspel mellan likställda, jämbördiga vuxna är båda parter lika ansvariga för 
processens kvalitet och de konsekvenser – positiva som negativa – den har både för den 
enskilde och för gemenskapen” (Juul & Jensen 2003:110). Författarna menar att om det 
uppstår en konflikt, måste man reda ut den konflikten. Lyssna på alla parter, prata igenom 
alla parters syn på konflikten och sedan hitta ett gemensamt förhållningssätt för att 
konflikten inte ska upprepas. ”Det är tyvärr ofta så att psykologin förlorar när stenålder och 
psykologin ska vara i rummet samtidig” (Juul & Jensen 2003:113). ”Förändringar av barns och 
vuxnas beteende måste i långt högre grad baseras på principer och etik än på strategier och 
moraliserande” (Juul & Jensen 2003:123). 
 
Enligt Ihrskog (2006) är det som mest påverkar barnens relationer till kompisar och kamrater 
eller för den delen vänner, att barnen inte själva helt och hållet kan bestämma vilka som ska 
bli deras kompisar, kamrater eller vänner. Barnen hamnar i ett socialt nätverk efter var deras 
föräldrar väljer att bosätta sig. Därmed påverkar det barnens möjligheter till egna sociala 
kontakter. Ett barn kan ha en mycket nära kompis som den delar sin vardag och sitt liv med, 
men kan bli tvungen att bryta den kontakten för att föräldrarna väljer att flytta och bosätta 
sig på annan ort. Den omställningen som då blir, kan påverka barnet i så hög grad att 
förmågan till en social träning och en god social kompetens sätts ur spel.  
 
Ihrskog (2006) menar att tillgången till ett gott socialt spelfält där barnen kan träna sin 
sociala förmåga, är för de flesta barn ett måste för att ett gott resultat ska uppnås. Har 
barnen ett gott socialt verktyg, kan barnet klara sig mycket bättre om den utsätts för 
svårigheter t.ex. vid en start i en ny klass eller skola. Socialisation sker i en grupprocess där 
barnen tränar sig på att kolla av om man duger, om man kan räknas med eller om man är helt 
utanför gruppen. Självkänslan är A och O i den sociala läroprocessen. ”Otryggheten i den nya 
miljön där lärare på ett instrumentellt sätt delar in klasser och grupper utifrån 
effektivitetsideal, utan att ta ställning till elevernas livsvärld, skapar förvirring och osäkerhet” 
(Ihrskog 2006: 141). 
 
Ihrskog (2006) skriver att I grupparbeten har pedagoger ett ypperligt tillfälle att se vem som 
är den formella/informella ledaren i gruppen. Man kan också se vem som helt står utanför 
den sociala gemenskapen som ett grupparbete faktisk är. Att ha grupparbeten innebär att 
barnen har en chans att träna sin socialisation om det är ett väl fungerande grupparbete. Det 
kan lika väl vara förödande med grupparbeten om man som pedagog inte är medveten om 
den utsatthet vissa elever kan få utstå om grupprocessen inte fungerar som den bör. 
 
Ihrskog (2006) skriver också om matsituationen: Får alla sitta med och äta vid det bordet man 
vill? Här läggs också grunder för vilka som man kommer att leka med under rasten. 
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Lunchrasten kan bli skillnaden mellan Eldorado eller Helvetet beroende på var man får sitta 
och äta sin lunch. Här planeras det för vilka man ska vara med under eftermiddagen på 
fritidshemmet eller hemma efter skolans slut. Så det gäller att sitta på rätt plats vid 
matbordet. Dessa två situationer där man som pedagog inte har full kontroll över det som 
händer kallar Ihrskog (2006) för informella lärprocesser.  
 
Vad Ihrskog (2006) skriver är att man som pedagog måste reflektera över att, precis på 
samma sätt som vi vuxna behöver tid till att skapa nya relationer, har barnen det också. Vi 
pedagoger får inte tro att t.ex. ett barn som kommer ny till en skola, bara behöver ha ett par 
dagar på sig att acklimatisera sig och sedan är allt bra. Vi måste jobba med antennerna ute 
hela tiden då grupper bryts och nya skapas i en så hög fart att man knappt hinner med.  
 
Ihrskog (2006) skriver om hur barnen skapar kompisrelationer enligt följande: 1. Barnet 
kanske vill skapa kompisrelationer men kan inte. Barnet vet inte hur man skapar relationer 
utifrån sin egen kompetens och kan inte hitta vilka strategier som behövs, vilket gör att 
barnet inte lyckas. Barnet har inte helt löst den sociala koden. 2. Barnet vill och kan skapa 
kompisrelationer och därmed är det inga problem. Detta barn har löst den sociala koden och 
vet hur man skapar relationer om den vill det. 3. Barnet kan men vill inte skapa 
kompisrelationer, då barnet av olika anledningar inte ser det som nödvändigt. Detta barn har 
inte ett behov av att ingå i sociala relationer men kan det om den så vill. 
 
Ihrskog (2006) menar att svårigheten med kompisrelationer i grupp är att gå ut och in i de 
olika grupperna. Det är mycket svårt att byta grupp om man av olika anledningar känner sig 
obekväm i den grupp man tillhör. Det kan bli så att de i den gamla gruppen känner sig som 
om de inte dög och någon/några i den nya gruppen kan kännas sig hotade. 
 
Börjesson (2002) skriver att en vetenskapsoptimist menar att problembeskrivningar kring 
handikapp, hälsa och socialt välbefinnande förändras över tid därför att vi når fram till allt 
bättre beskrivningar av problemens egentliga natur och omfång. ”Att det idag är 
okoncentrerade, ´oteoretiska´ udda och egensinniga barn som utgör de stora problemen, 
säger mera om vår tids kulturella normer än om barnen i sig” (Börjesson 2002:91). 
 

Barn, sägs det, har diagnos, har störningar, har funktionshinder, är omotiverade, har livsstilar 
som är riskfyllda och ohälsosamma, och så vidare. Men givet vad då? I strikt mening är alla 
bristtillstånd (också kroppens sjukdomar och abnormiteter) socialt, och därmed moraliskt 
konstruerade: Gränsen för övervikt är en relation, där gränserna för det sunda sätts i enlighet 
med sociala normer – och i den meningen godtyckligt.   
                              (Börjesson 2002:91) 

 
Barn, sägs det, har diagnos, har störningar, har funktionshinder, är omotiverade, har 
livsstilar som är riskfyllda och ohälsosamma, och så vidare. Men givet vad då? I strikt 
mening är alla bristtillstånd (också kroppens sjukdomar och abnormiteter) socialt, och 
därmed moraliskt konstruerade: Gränsen för övervikt är en relation, där gränserna för det 
sunda sätts i enlighet med sociala normer – och i den meningen godtyckligt.   
                              (Börjesson 2002:91) 

 
Vårdguiden (2012) delar upp de typiska symtomen för adhd som kan förekomma var för sig 
eller i kombination i tre olika punkter: 1. Uppmärksamhetsstörning. Personer med adhd har 
svårt för att lyssna till vad andra säger, uppfatta instruktioner i flera led och komma ihåg. De 
störs lätt av det som pågår runtomkring dem och kan ha svårt för uppgifter som kräver 
uthållighet, till exempel läsning eller enformiga arbetsmoment. Det händer ofta att de tappar 
bort saker som de behöver för att kunna utföra olika uppgifter eller delta i aktiviteter, till 
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exempel läxböcker, pennor, nycklar eller mobiltelefon. 2. Överaktivitet. Den som har adhd 
har ofta svårt för att sitta stilla längre stunder och springer kanske omkring och klättrar på ett 
sätt som inte är lämpligt för situationen. Överaktiviteten brukar minska med åren. Som vuxen 
har man lärt sig att sitta kvar på sin plats men behöver kanske ändra sittställning ofta, vicka 
på fötterna eller fingra på något för att klara av det. Många vuxna med adhd känner sig 
rastlösa och otåliga när de inte får tillräckligt med stimulans. Samtidigt kan de ha svårt att 
klara vardaglig stress och flera arbetsuppgifter på en gång. Det är inte ovanligt att personer 
med adhd övergår från att vara överaktiva som barn till att bli passiva som vuxna. De kan då 
ha svårt att sätta igång med och avsluta olika arbetsuppgifter eller sysslor och 3. Impulsivitet. 
Man handlar snabbt utan att tänka efter, har svårt att behärska sig och att klara motgångar. 
Känsloläget pendlar snabbt upp och ned. 
 

Barn med adhd som inte blir uppmärksammade och får hjälp riskerar att misslyckas i 
skolan och kan få allvarliga problem med att anpassa sig socialt – särskilt i de fall ett 
utagerande beteende förekommer samtidigt med adhd.       (vårdguiden 2012) 

 

2.3 Olika förhållningssätt i arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
Hejskov Jørgensen (2010) menar att ”Om man har ansvaret även för beteendehanteringen 
måste man själv lära sig hur man ska jobba” (Hejskov Jørgensen 2010:10). Mycket av det som 
definieras som problemfyllt beteende är som Hejskov Jørgensen (2010) skriver att det är 
omgivningens maktlöshet som gör beteendet till ett problem, där det gäller att kunna lära sig 
att hantera de situationer som dyker upp på rätt sätt. ”Ansvaret måste vara omgivningens 
eftersom det är omgivningen som har problemet” (Hejskov Jørgensen 2010:13). ”Den 
pedagogiska uppgiften blir därför inte att stoppa beteendet, utan att uthärda beteendet och 
jobba med orsaken till beteendet” (Hejskov Jørgensen 2010:16).  
 
Integration där alla är delaktiga i arbetet är ett krav för att alla barn och elever ska kunna ta 
del av den kunskap som lärs ut. Tryggheten är grunden för att utvecklas. Målberg och 
Sjöblom (2010) anser att när något negativt händer, som får pedagogers uppmärksamhet, 
krävs det ett lösningsfokuserat arbete där man jobbar med det goda hos barnet/eleven, 
pedagogerna måste se barnet/eleven, inte de eventuella problem barnet/eleven har. Nordin 
och Hultman (2004) menar att det pedagogiska arbetet måste rikta in sig på det goda 
gemensamma arbetet, inte på de ”dominerande tankemönster som betraktas som 
felsökningsstrategier”.  
 
”Vi förväntar oss att människor förstår konsekvenserna av sina egna handlingar. Det gör en 
del människor inte och det medför ofta stora svårigheter i deras liv” (Hejskov Jørgensen 
2010:27).  Författaren skriver att många konflikter uppstår vid vänta – situationer som kräver 
uthållighet och när det är dags att byta spår. ”[…] Vi måste förstå att det flesta pedagogiska 
metoderna är utvecklade för vanliga barn. Det innebär att vi inte utan vidare kan använda 
dem på barn med utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” 
(Hejskov Jørgensen 2010:35). Se en mer fördjupad förklaring av Hejskovs (2010) 
beskrivningar om - Inflexibilitet, - de grundläggande belastningsfaktorer som påverkar det 
vardagliga arbetet och - Det lågaffektivta bemötande i arbetet med utåtagerande brukare, i 
bilaga A. 
 
Hjörne (2012) skriver att om man inte utredde och ställde diagnoser skulle skolan vara 
tvungen att hantera det här inom ramen för den vanliga verksamheten. I många fall skulle 
det vara både möjligt och önskvärt. Hjörne (2011) skriver i sin artikel: Livet i en särskild 
undervisningsgrupp (undervisning i särskild undervisningsgrupp för barn med diagnosen 
ADHD) att det inte går bättre senare i livet för de barn som placerats i specialklasser. Hjörne 
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(2011) menar att studierna indikerar på att barn som inte blivit diagnostiserade och särskiljda 
i skolan klarar sig bättre både i skolan och i yrkeslivet än barn med motsvarande 
begåvningsnivå som fått diagnos och särskild undervisning 
 

De studier som gjorts visar att många av de grupper som tidigare ansågs ha sämst 
förutsättningar att klara av skolan, exempelvis människor med olika funktionshinder eller 
handikapp, ofta är de som relativt sett drar mest nytta av utbildning och att höra till ett 
klassrum. Forskning pekar även på att både låg- och högpresterande elever presterar 
bättre i blandade grupper.        (Hjörne 2012) 
 

Hjörne (2012) menar att för barnen som placeras i särskilda undervisningsgruppers, kan det 
ibland vara en bra lösning. De blir uppmärksammade, sitter i mindre grupper, får bättre 
arbetsro. Ofta är detta en lösning som många barn skulle gynnas av. 
 
Abrahamsson skriver att hon anser att när behovet finns för anpassning i en klass ska man 
begära in resurs, men denna resurs ska inte kopplas till just den eleven med diagnos. ”I de fall 
en extra resurs blir kopplad till en enskild elev måste man tänka på de sociala 
konsekvenserna av inställningen som omgivningen får av denna elev” (Abrahamsson 
2010:78). 
 
Abrahamsson betonar det som står i skolagen 2§, där skolverket skriver att alla elever ska ha 
lika tillgång till utbildning, inte tillgång till lika utbildning, med detta menar Abrahamsson 
(2010) att utbildningen ska anpassa till barnens behov med rätt till individanpassning och att 
särskild hänsyn till barn med behov av särskilt stöd ska tas. ”Det räcker alltså med en 
pedagogisk bedömning för att få den rätten, det behövs egentligen inte ett läkarutlåtande 
eller en formell diagnos” (Abrahamsson 2010:80). ”Idag har vi diagnoser till hjälp för att 
beskriva när en individs förmågor eller funktioner inte ligger på rätt sida om befolkningens 
normalfördelningskurva” (Abrahamsson 2010:10). ”Olika former av autism eller ADHD är inte 
´sjukdomar´ i vanlig bemärkelse, utan begrepp för att beskriva styrkor och svagheter i den 
kognitiva förmågan hos delar av befolkningen” (Abrahamsson 2010:36). Abrahamsson skriver 
att det främst är brister i de kognitiva processerna och i perceptionsförmågan som 
kännetecknar en person med autism. ”Det som kännetecknar oss med Aspergers syndrom är 
en svårighet med social interaktion, kommunikation, samt en benägenhet att ha snäva 
intressen och ett inflexibelt beteende” (Abrahamsson 2010:42).  
   
”I samspel mellan barn och vuxna är samspelets kvalitet och dess konsekvenser uteslutande 
den vuxnes ansvar” (Juul & Jensen 2003:106). Författarna menar att pedagogik och fostran 
ser traditionellt barnet som objekt i en subjekt –objektrelation där den vuxne som gör något 
med eller åt barnet. Vad man numera anser är det att barnet trivs och utvecklas bäst i en 
subjekt – subjekt -relation, där barnet uppfattas och behandlas som en självständig individ. 
Barn uppfattar och bearbetar signaler och stämningar hos de vuxna och svarar på det helt 
rationellt meningsfullt efter hur barnet tar in signalerna. Ömsesidigheten är viktig hur 
samspelet ska fungera. 
 
På BFTC (Brief, Family, Therapy, Center) i Milwaukee, USA, utarbetades den 
lösningsfokuserade korttidsterapimodellen. Denna metod ligger till grund för det 
lösningsinriktade pedagogiska arbetet med barn med särskilda behov, som använts mycket i 
Sverige. ”Det grundläggande i arbetsmodellen är att lärare och elev tillsammans ´bygger´ en 
lösning istället för att man löser ett problem” (Måhlberg och Sjöblom 2010:33). Man har 
enligt Måhlberg och Sjöblom (2010) delat in metoden i två huvudgrupper, 1. Förhållningssätt 
och 2. Samtalsmetodik. ”Med de kreativa frågorna i centrum innebär ett intensivt lyssnande, 



11 
 

mycket bekräftelse i form av positiv feedback, medveten stimulas av den empatiska 
förmågan samt visad respekt för individen” (Måhlberg och Sjöblom 2010:69). 
 
De tre lösningsinriktade pedagogiska grundreglerna är: 1. ”Om det inte är trasigt så laga det 
inte”, 2. ”Gör mer av det som funkar” och 3. ”Om det inte funkar, gör något annorlunda” 
(Måhlberg och Sjöblom 2010:14). 
 
I den lösningsfokuserade korttidsterapimodellen jobbar man med ”konsten att uppmuntra” 
och ”social träning och metoder för att hjälpa elever med sociala och emotionella problem” 
(Måhlberg och Sjöblom, 2010:23). ”Att utveckla dialogen och använda sig av den som ett 
redskap i det pedagogiska arbetet med eleverna, stämmer väl överens med det 
lösningsinriktade sättet att arbeta” (Måhlberg och Sjöblom 2010:25). ”Genom det aktiva 
samspelet i dialogen, där läraren ansvarar för att flödet hålls vid liv, lockas eleven till ett 
kreativt agerande i en ömsesidig process” (Måhlberg och Sjöblom 2010:25). Författarna 
menar att i den lösningsfokuserade korttidsmodellen tittar man på de tillfällen som fungerar, 
inte på de tillfällen som fungerar dåligt eller mindre bra, där man istället för att tillrättalägga 
och anklaga så fort det råkar bli fel, fokuserar man på de saker och ting som blir rätt och 
flyter på bra. Författarna menar också att den lösningsfokuserade pedagogiken bygger på att 
”ett respektfullt samarbete mellan lärare och elev är mer meningsfullt än konfrontation” och 
att ”eleven självständigt formulerade mål, istället för läraren, är pedagogikens mest effektiva 
fokus” och att ”stimulera dialogismen i det pedagogiska fältet” (Måhlberg och Sjöblom 
2010:26). ”Genom att belysa, uppförstora och förstärka alla elevens förmågor, kompetenser 
och resurser, stärker vi elevens självkänsla och inger hopp om att han är på rätt väg” 
(Måhlberg och Sjöblom 2010:23).  
 
Nordin Hultman (2004) beskriver att pedagoger bedömer barnen efter tre olika dominerande 
mönster hos dem. 1. Där de i huvudsak söker förklaringar till barnens beteende i 
psykologiska, sociala och biologiska bakgrundsfaktorer. 2. Där de försöker sträva att definiera 
varje barn med en enhetlig och sammanhängande identitet och 3. Där de snabbt försöker 
identifiera de situationer som barnet ger intryck av att inte klara av. ”Det som alltså riktar 
uppmärksamheten, är de dominerande tankemönster hos pedagogerna som kan betecknas 
som felsökningsstrategier” (Nordin Hultman 2004:20). ”Det är barnens egenskaper och 
tidigare erfarenheter som kommer i fokus, snarare än den pedagogik som de möter” (Nordin 
Hultman 2004:20). Författaren menar att när det uppstår en svårighet eller ett problem 
tolkas det som att det är barnet som har och är problemen. ”Det är barnen som blir föremål 
för observationer och det är mot barnen som utvecklingsplaner och åtgärdsprogram riktas. 
Det är barnen som ska förändras och anpassas” (Nordin Hultman 2004:22).  
 
”Ett vanligt sätt att skilja den specialpedagogiska verksamheten från klassundervisning är att 
peka på pedagogiska eller metodiska skillnader” (Persson 2008:30). Persson (2008) menar 
också att det krävs ett särskilt slags undervisning för att tillgodose behoven hos de elever 
som uppvisar svårigheter i skolarbetet, Persson (2008) menar att klassundervisningen inte 
når alla elever och då blir det självklart att förflytta elever till en miljö där andra arbetssätt 
tillämpas. ”Specialpedagogerna säger själva att det annorlunda arbetssättet ofta är knutet till 
laborativt arbete och mer lustbetonande aktiviteter” (Persson 2008:67). 
 
Vårdguiden (2012). Menar att det inte är alla med adhd som är överaktiva. En del kan som 
barn beskrivas som långsamma och dagdrömmande, men med åldern minskar oftast den 
synliga överaktiviteten och vuxna brukar i stället beskriva en känsla av inre rastlöshet. 
Vårdguiden (2012) skriver att problemen med uppmärksamheten är det som kvarstår längst 
och ofta orsakar de största svårigheterna i vardagen, till exempel när det gäller att 
organisera, planera och genomföra olika aktiviteter. 
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2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgången och den tidigare forskningen  
 

Barn, sägs det, har diagnos, har störningar, har funktionshinder, är omotiverade, har 
livsstilar som är riskfyllda och ohälsosamma, och så vidare. Men givet vad då? I strikt 
mening är alla bristtillstånd (också kroppens sjukdomar och abnormiteter) socialt, och 
därmed moraliskt konstruerade: Gränsen för övervikt är en relation, där gränserna för det 
sunda sätts i enlighet med sociala normer – och i den meningen godtyckligt.   
                              (Börjesson 2002:91) 
 

”Det som alltså riktar uppmärksamheten, är de dominerande tankemönster hos pedagogerna 
som kan betecknas som felsökningsstrategier” (Nordin Hultman 2004:20). ”Det är barnens 
egenskaper och tidigare erfarenheter som kommer i fokus, snarare än den pedagogik som de 
möter” (Nordin Hultman 2004:20). ”Det är barnen som blir föremål för observationer och det 
är mot barnen som utvecklingsplaner och åtgärdsprogram riktas. Det är barnen som ska 
förändras och anpassas” (Nordin Hultman 2004:22). 
 
”I samspel mellan barn och vuxna är samspelets kvalitet och dess konsekvenser uteslutande 
den vuxnes ansvar” (Juul & Jensen 2003:106). 
 
De tre lösningsinriktade pedagogiska grundreglerna är: 1. ”Om det inte är trasigt så laga det 
inte”, 2. ”Gör mer av det som funkar” och 3. ”Om det inte funkar, gör något annorlunda” 
(Måhlberg och Sjöblom 2010:14). 
 
Integration där alla är delaktiga i arbetet är ett krav för att alla barn och elever ska kunna ta 
del av den kunskap som lärs ut. Tryggheten är grunden för att utvecklas. Målberg och 
Sjöblom (2010) skriver att när något negativt händer, som får pedagogers uppmärksamhet, 
krävs det ett lösningsfokuserat arbete där man jobbar med det goda hos barnet/eleven, 
pedagogerna måste se barnet/eleven, inte de eventuella problem barnet/eleven har. Nordin 
och Hultman (2004) menar att det pedagogiska arbetet måste rikta in sig på det goda 
gemensamma arbetet, inte på de ”dominerande tankemönster som betraktas som 
felsökningsstrategier”.  
 



13 
 

3. Metod 

I denna del redovisas de metoder som använts för att uppnå syftet med examensarbete och 
att besvara frågeställningen. Först och främst har en litteraturstudie gjorts som syftar till att 
ge läsaren en förståelse för hur olika författare ser på hur arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd bör bedrivas. Till det har en genomgång av de vanligast förekommande 
diagnoserna som pedagogerna kan komma i kontakt med i det vardagliga arbetet gjorts. 
Detta för att läsaren själva ska få en bild av vad man kan tänka på när man kommer i kontakt 
med elever i behov av särskilt stöd. Intervjuer med vårdnadshavare, assistenter, 
fritidspedagoger, lärare, rektorer, specialpedagoger, barn- och utbildningschefer och de 
politiskt ansvariga inom kommunen har genomförts för att få svar på hur de i sitt dagliga 
arbete kommer i kontakt med elever i behov av särskilt stöd, ser på sitt uppdrag. Dessa 
intervjuer har med litteraturstudien som grund tolkats i analys och diskussionsdelen.  

3.1 Val av metod 
De metoder jag valde att använda mig av är standardiserade intervjuer (där man vill kartlägga 
människors åsikter, attityder, vanor osv.), med vårdnadshavare och sju olika 
befattningshavare inom två kommuner, en liten kommun och en stor kommun, för att få en 
så bred syn på arbetet med elever i behov av särskilt stöd som möjligt för att kunna 
säkerställa likheterna eller olikheterna i svaren. ”I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot 
den intervjuades ståndpunkter” (Bryman 2009:300). 
 

Kvalitativa metoder kan tillhandahålla hypoteser. Genom sin tendens att vara 
ostrukturerade och öppna metoder för datainsamling kan en kvalitativ strategi ofta vara 
till hjälp som en källa till hypoteser och idéer som längre fram kan prövas med hjälp av 
kvalitativa metoder.                               (Bryman 2009:401). 

 
Denna kvalitativa metod ger en möjlighet att jämföra all fakta från intervjuerna och se om 
det finns stora likheter eller olikheter i synen på hur arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd ska bedrivas. Till detta har litteratur och tidigare forskning lästs för att med stöd av det 
kunna tolka intervjuerna.  
 

3.2 Urval 
Till en början var min avsikt att göra ett examensarbete om hur resurser till elever eller de 
klasser där elever i behov av särskilt stöd finns då dessa elever går från skolan till 
fritidshemmet. Med det arbetet fanns en risk att min egen syn på det arbetet skulle bli för 
styrt av mina egna åsikter ”I kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i 
olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant 
och viktigt” (Bryman 2009:300).  På grund av den risken valde jag att fokusera arbetet på hur 
vårdnadshavare och befattningshavare ser på arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
under hela skoldagen. Intervjuerna i de två olika kommunerna, den lilla på c:a 6 400 invånare 
och den stora på c:a 80 000 invånare med cirka 20 mils avstånd,  började med ett s.k. 
snöbollsurval då kontakt med rektorerna på respektive skolan togs, efter tips från lärare på 
Linnéuniversitetet och via egna kontakter 
 

Med denna syn på urvalsprocessen ser forskaren till att initialt få kontakt med ett mindre 
antal människor som är relevanta för undersökningens tema och använder dessa för att få 
kontakt med ytterligare respondenter  (Bryman 2009:300).   

 
De två rektorerna kontaktade två olika vårdnadshavare för att se om dessa var villiga att ingå 
i detta examensarbete, båda vårdnadshavarna tackade ja efter att ha pratat med sina 
respektive familjemedlemmar. När jag fått kontakt med berörda vårdnadshavare och fått 
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deras godkännande togs ännu en kontakt med rektorerna på de berörda skolorna, i berörda 
kommuner och intervjuerna med andra berörda befattningshavare planerades.  
 

3.3 Intervjuer 
Intervjuerna (16 st) gjordes med anledning till att försöka få en bild av om arbetet med elever 
i behov av särskilt stöd skiljer sig beroende på storlek på kommun eller var i landet 
kommunen ligger. Vårdnadshavarna fick frågan: Hur ser du/ni på kommunens arbete med 
elever i behov av särskilt stöd? De olika befattningshavarna i de olika kommunerna fick 
frågan: Hur ser ni på ert arbete med elever i behov av särskilt stöd? Intervjuerna gick till väga 
på så sätt att frågan ställdes, varpå den intervjuade fick berätta sin syn på arbetet och jag 
antecknade under tiden, utan att jag som intervjuare ställde motfrågor eller på något sätt 
styrde den intervjuare åt något håll. Jag ansåg att intervjuerna enbart skulle handla om den 
intervjuades syn på frågan. På grund av denna tanke valde jag som intervjuare att hålla en 
mycket låg profil under själva intervjun. Dock var jag aktiv och sensitiv (mottaglig) 
”intervjuaren lyssnar uppmärksamt på det som sägs och hur det sägs och har en empatisk 
inställning i kontakten med intervjupersonen” (Bryman 2009:306). 

3.4 Resultatbearbetning 
Resultatbearbetningen gjordes genom att med litteraturen som utgångsläge, bearbeta 
intervjumaterialet för att se om litteraturen, vårdnadshavarna och pedagogernas synsätt på 
hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan bedrivas, om synen kunde samstämmas 
eller om det gick att se om synsättet skilde sig och då på vilket sätt det skilde sig. 
 
Transkriberingen av intervjuerna gjordes på så vis att jag ganska omedelbart efter varje 
intervju, renskrev det material jag fick vid själva intervjun som antecknades med penna och 
papper. Detta renskrivna material skickades via mail till de berörda och efter deras 
granskning och godkännande skrevs intervjun in i examensarbetet. Under transkriberingen 
framkom det tre olika huvudinriktningar som arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
fokuserades på: Synen på eleven, Sociala påverkansfaktorer och Olika förhållningssätt. 
 

3.5 Etiska aspekter 
Det var extremt viktigt att alla berörda, även vilka kommuner det handlar om, varit och 
förblir anonyma enligt gällande forskningsregler. ”Intervjuaren är känslig för den etiska 
aspekten av intervjuandet och ser till att intervjupersonen får reda på vad undersökningen 
handlar om och att svaren kommer behandlas konfidentiellt” (Bryman 2009:306). Det var 
otroligt viktigt att förklara att examensarbetet enbart handlat om hur synen på arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd ser ut och inte hur arbetet runt två specifika elever är, även om 
utgångsläget var där. Denna vinkling var otroligt viktigt att framföra till de vårdnadshavare 
som varit en del av detta examensarbete. Hade den grundsynen inte funnits med från början 
hade det varit svårt att få vårdnadshavare att vara en del av detta examensarbete. Att min 
egen syn på arbetet med elever i behov av särskilt stöd inte fick komma fram under 
intervjuerna var också extremt viktigt. De åsikter som kom fram under de avslutande 
diskussionerna vid intervjuerna har inte tagits med i arbetet. Att alla intervjuade fått ta del av 
och godkänt texten av deras intervjusvar innan det gick i tryck, var för mig viktigt. 
 

3.6 Verifiering 
All fakta som tas med i examensarbetet måste kunna verifieras för att läsaren ska kunna 
granska och ifrågasätta de fakta som finns med i arbetet. Dock måste det tilläggas att samma 
undersökning troligen inte kan göras återigen, då det trots allt är ekonomin som styr det som 
verkligen görs för elever i behov av särskilt stöd. Även om synen hos vårdnadshavare och 
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pedagoger inte ändras av den anledningen, är ekonomin ändå en starkt bidragande orsak till 
vad som i verkligen kan göras.  
 

3.7 Validitet 
”Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning 
hänger ihop eller inte” (Bryman 2009:43). För att säkerställa möjligheten till om synen på hur 
arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan variera, valdes intervjuer i en liten kommun 
och en stor kommun, med ett geografiskt avstånd på c:a 20 mil. 
 

3.8 Reliabilitet 
”Reliabiliteten rör frågan om huruvida resultatet från en undersökning blir densamma om 
undersökningen genomförs på nytt, eller om den påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 
betingelser” (Bryman 2009:43). 

 
För att reliabiliteten skulle bli så godtagbar som möjligt, valde jag att göra mina intervjuer 
under senare delen av höstterminen för att arbetet med elever i behov av särskilt stöd skulle 
vara i sådan fas att alla eventuella startproblem inför ny termin skulle vara avklarade. 
Intervjuerna fick inte påverkas eller styras av de eventuella problem som en nystart skulle 
innebära, med vad nya assistenter, klassresurser eller lärare kan påverka synen på arbetet. 
Vad man måste ha i åtanke med reliabiliteten är att det är så otroligt många faktorer som 
finns med och styr arbetet med elever i behov av särskilt stöd. De två största 
påverkansfaktorerna är kommunernas ekonomi (som jag beskrivit ovan) och den andra är 
politikers, Barn- och utbildningschefers och rektorers kunskaper om hur arbetet med elever i 
behov av särskilt stöd bör bedrivas. 
 

3.9 Objektivitet 
”Värderingar speglar forskarens egna åsikter eller känslor” (Bryman 2009:37). Med detta i 
åtanke var det otroligt viktigt att objektiviteten i de intervjuades svar på en nivå att det under 
redovisningen av intervjuerna endast handlade om de intervjuades uppfattningar och 
upplevelser inte på något vis finns några tolkningar i svaren. Denna objektivitet klarades 
genom den ”bollning” av texten efter intervjun som gjordes med de intervjuade. 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet med intervjuerna av vårdnadshavare, assistenter, 
fritidspedagoger, lärare, rektorer, specialpedagoger, barn- och utbildningschefer och politiskt 
ansvariga i de undersökta kommunerna om hur de ser på arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. I intervjuerna och redovisningen av vårdnadshavarnas svar, används ordet barn, 
då frågeställningen utgår från deras barn. I övriga intervjuer och redovisningar benämns den 
unga som elev, allt enligt skolverkets Lgr 11. 
 

4.1 Intervju med vårdnadshavarna till en elev som är i den situation som examensarbetet 
baseras på i den lilla kommunen. (Genomfördes 2012-09-26). 

Vårdnadshavarna till en elev med diagnosen Autism är oerhört engagerade och har under en 
veckas tid förberett sig för denna intervju, detta gör att intervjun genast startar med frågan: 
Hur ser ni på kommunens arbete med elever i behov av särskilt stöd? 
 
Båda vårdnadshavarna tycker att allt är kanonbra. Att det blev tal om en utredning och så 
småningom en diagnos var för att skolan låg på och tyckte att det fanns ett behov av det. 
Först blev vårdnadshavarna lite ”tagna på sängen”, visst, de förstod att något var lite 
annorlunda med deras barn, men att det skulle vara ”så annorlunda” vill de inte ta till sig. 
Första tiden slussades vårdnadshavarna hit och dit och allt var rörigt och skolan, framförallt 
förskoleklasspedagogerna, klagade alltid över att något ”fel” hade hänt under dagen. Allt 
vände då deras barn började i klass ett, den läraren såg möjligheterna och inte problemen. 
Nu började man fokusera på vad deras barn kunde och vad som behövde göras för att allt 
skulle fungera bättre. ”Utan den lärarens kunskap hade det inte gått så bra som det gjorde”. 
Kommunen tillsatte en assistent och det har varit räddningen enligt vårdnadshavarna. 
Assistenten är mer som en kompis till barnet och blir den trygghet som behövs om någon 
situation som kan vara problematisk uppstår. Efter denna åtgärd känner vårdnadshavarna att 
de kan komma till skolan som stolta föräldrar och inte med hjärtat i halsgropen och vara 
rädda för att få reda på alla fel som hänt under dagen. Numera finns det ett helt team runt 
deras barn som alla tillsammans, både skolan och fritidshemmet, gör att hela dagen kan 
fungera. Trots att assistenterna varit unga utan någon formell utbildning tycker 
vårdnadshavarna att det har fungerat bra i skolan. Vid fritidshemsstarten har pedagogerna 
från fritidshemmet hämtat barnet och förberett hur dagen på fritidshemmet ska vara. Detta 
har gjort att övergången mellan skolan och fritidshemmet har fungerat bra, tycker 
vårdnadshavarna. Det svåraste har varit att få övriga elevers vårdnadshavare att förstå hur 
elever med denna diagnos har det. Eleverna själva har en mycket större tolerans över när en 
elev har problem med vissa saker och hjälper till och stöttar, även om de ibland utsätts för en 
behandling som inte är okey i vanliga fall. 
 
Vårdnadshavarna berättar att de först ville landa i den diagnos som deras barn fick och sedan 
sätta sig in i och läsa sig in på vad det innebär att ha Autism.  Det svåra som vårdnadshavarna 
tycker de har att arbeta med är när deras barn är rädd och har funderingar som ”Är jag sjuk” 
och ”Vad är det för fel på mig?” och att någon av klasskamraterna ska råka illa ut, även om 
barnet inte rår för det.  
 
Vårdnadshavarna tycker att pedagogerna i skolan borde vidareutbildas på de olika 
diagnoserna då diagnoser byter namn och nya rön kommer fram. 
 
I slutet av intervjun säger vårdnadshavarna att allt går åt rätt håll och de ser framtiden ljus. 
Detta framför allt tack vare den lärare och den specialpedagog som har hand om deras barn 
när det är i skolan och pedagogerna på fritidshemmet.  
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4.2 Intervju med den assistent som arbetar närmast den elev som är i den situation som 
examensarbetet baseras på i den lilla kommunen (Genomfördes 2012-09-26). 

Elevassistenten arbetar 75 % med en Autistisk elev som både är i sin ordinarie klass, men 
också periodvis har egna lektioner i en annan lokal, då det inte alltid fungerar att vara i 
klassrummet med de andra eleverna. Vid dessa lektioner har en specialpedagog ansvaret 
över undervisningen. När klassen har idrott- och hälsa, slöjd eller musik är det dessa lärare 
som har huvudansvaret och elevassistenten är med och stöttar upp. Som förberedelse innan 
elevassistenten tillträdde tjänsten fick denne tillgång till och arbetstid för att gå igenom 
elevens pärm om tidigare åtgärder och händelse. Till det fick elevassistenten en bok om 
diagnoser att läsa igenom. Elevassistenten tycker att jobbet tar mycket energi, samtidigt som 
det ger mycket energi tillbaka. Elevassistenten anser att det är viktigt att kunna känna av hur 
eleven känner sig för att veta när man kan pressa eleven lite extra för att eleven ska vilja gå 
lite längre än vanligt. Vissa dagar kan elevassistenten känna att den inte behövs då eleven 
fungerar helt problemfritt och andra dagar behövs det flera för att kunna klara av alla 
situationer som uppstår. Det viktigaste arbetet enligt elevassistenten är att kunna slussa in 
eleven i klassen så att det så småningom kan fungera fullt ut. Just nu äter eleven med klassen 
en gång i veckan, övriga dagar i ett eget klassrum.  
 
Det svåraste i början enligt elevassistenten var att kunna bortse från alla ord som kom, att 
det inte var elakt menat utan att det var en del av elevens problem. Tills slut säger 
elevassistenten att den inte följer med eleven till fritidshemmet då det anses att eleven inte 
behöver det då tiden på fritidshemmet fungerar och eleven klarar sig själv på ett annat sätt 
än i skolan. 
 

4.3 Intervju med den fritidspedagog som arbetar med elever som är i den situation som 
examensarbetet baseras på i den lilla kommunen. (Genomfördes 2012-10-16). 

På det fritidshem som fritidspedagogen arbetar, finns det två elever i behov av särskilt stöd. 
Till dessa två elever är det tre assistenter knutna. Till en av eleverna är assistenten med 
under hela dagen, så även på fritidshemmet. Den andra elevens assistenter byter av när 
skolan tar slut och assistent nummer två börjar då elevens fritidshemstid börjar. Detta ser 
fritidspedagogen från två olika synvinklar, dels är det bra att assistenterna är med hela dagen 
så de vet vad som hänt under skoltid och kan arbeta efter hur förmiddagen varit. Samtidigt är 
det bra när det kommer en ny utvilad assistent och tar över när fritidshemstiden startar. 
Fritidspedagogen har funderat på vilket av dessa arbetssätt som är bäst, men har inte 
kommit fram till ett svar på den frågan då fritidspedagogen ser fördelen med båda 
arbetssätten. Dock kan fritidspedagogen se att det kan finnas en risk att assistenterna 
kommer till fritidshemmet på eftermiddagen för att ”pusta ut” och ta det lite lugnt om 
skoldagen varit jobbig. Fritidspedagogen anser att skolan är mer styrd och där behövs det 
mer ”peppning” för att få elevens uppgifter gjorda, medan fritidshemmet mer blir en form av 
lek och lite lugnare och inte lika kravfyllt. 
 
Fritidspedagogen anser att det generellt är svårare att få assistenter till fritidshemstiden än 
vad det är till skolan, men fritidspedagogen ser det ändå positivt att pedagogerna lyckats 
med att få assistenter även på fritidshemstiden. Svårigheten med assistenternas tjänster är 
deras arbetstider. De måste få rast och denna rast läggs oftast på fritidshemstid. På samma 
vis är det om assistenterna ska på utbildning, konferenser eller liknande, då läggs detta oftast 
på fritidshemstid, eftersom lärare och andra pedagoger ska vara med. En av assistenterna är 
med i en särskild undervisningsgrupp som är förlagd efter skoltid och detta påverkar också 
möjligheten till att den assistenten följer med eleven till fritidshemmet.  
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Till sist säger fritidspedagogen att det inte anses vara så viktigt att assistenterna har den 
formella kunskapen om ”deras” elevers diagnoser, utan det handlar mer om att vara ett stöd 
och att underlätta för eleverna att klara skoldagen. Dock menar fritidspedagogen att om 
denne skulle arbeta med en elev med diagnos, skulle fritidspedagogen ta reda på allt som 
gick om just den diagnosen för att kunna göra ett ”proffsigt arbete” 
 

4.4 Intervju med den lärare som arbetar närmast den elev som är i den situation som 
examensarbetet baseras på i den lilla kommunen. (Genomfördes 2012-09-26). 

Läraren har sett en förändring av synen av tillsättning av resurser, från att det tillsattes 
assistenter när det signalerades om det behovet till nu när det oftast inte finns ekonomiska 
resurser i den utsträckning som behovet ibland kräver. Läraren anser att kommunerna inte 
sköter sitt uppdrag då det gäller det som skolverket kräver, att varje elev ska få den kunskap 
som krävs ur elevernas rättighet till likvärdig utbildning. Läraren har sett att det kan skilja på 
möjligheten att få assistenter till elever med ”diagnoser” om man jämför med elever med till 
exempel en utvecklingsstörning. En diagnos ger inte per automatik en tillsättning av en 
resurs. Läraren anser också att om en diagnos ska fastställas ska den gagna barnet, annars 
blir det bara negativt för barnet. 
 
Läraren har genom åren sett både fördelar och nackdelar med att det oftast tillsätts 
elevassistenter som är väldigt unga och som inte har djupkunskapen om de diagnoser som 
elever har som assistenterna arbetar med. Socialt fungerar dessa unga flickor, som det ofta 
är, väldigt bra, men läraren kan se att de elever som kräver störst behov av specialkompetens 
oftast får de pedagoger som är sämst utbildade, eller inte har någon utbildning alls. Läraren 
anser att om skolan ska kunna tillgodose dessa elevers rättigheter till likvärdig utbildning 
krävs det en hög kompetens.  
 
Det assistenterna är bra på, enligt läraren, är att de kan känna efter hur läget är för dagen, de 
får en otrolig kontakt med den elev de har hand om. De flickor som genom åren arbetat 
tillsammans med läraren har haft ett ”seende i sin natur” om vilka svagheter och styrkor 
eleven som de arbetar med har. Med sina analysförmågor har dessa assistenter vägt upp en 
del som en fördjupad utbildning om diagnoser kan ge. Läraren menar med detta att om 
assistenter inte har någon utbildning måste de ha den naturliga kunskapen, ”annars kan det 
bli knasigt”.  
 
Läraren anser också att varje elev ska i mesta möjligaste mån vara i klassen, vilket brister då 
det inte tillsätts resurser i den mån som krävs. Det är inte alltid lätt att göra det som är bäst 
för eleven om det inte finns pedagoger till det. Dock menar läraren att kommunen varit 
positivt inställda till handledning genom en inköpt specialpedagog från en av 
grannkommunerna. Detta har varit guld värt då samarbetet vårdnadshavare – skola – 
fritidshem blivit mycket bättre i och med detta. Med detta samarbete har man kunnat 
komma fram till samma förhållningssätt och strategier som fungerar för eleven under hela 
dagen, det är positivt.  
 
Tillslut vill läraren skicka med ett visdomsord: Se möjligheterna inte problemen! 
 

4.5 Intervju med den specialpedagog som är ansvarig för det aktuella 
upptagningsområdet i den lilla kommunen. (Genomfördes 2012-10-26). 

Specialpedagogen anser att ett nära samarbete mellan skola – fritids och skola – hem är 
viktigt. Specialpedagogen anser att det är mycket viktigt att ha en bakgrundskunskap om 
eleven. Är det en elev med sociala problem eller rör det sig om rent pedagogiska problem. De 
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sociala problemen kan leda till pedagogiska problem, eleven har ingen ro i kroppen och tar 
inte till sig kunskapen. De pedagogiska problemen kan leda till sociala problem, 
kunskapsnivån ligger över elevens förmåga som då halkar efter eller plockas ur klassen som 
då blir ”särskild” ur ett socialt perspektiv. Specialpedagogen anser att i båda fallen är det 
oerhört viktigt att ligga steget före eleven, vara ”välplanerad”. Många små kortsiktiga mål 
som tillsammans mynnar ut i större delmål, som mynnar ut i ett mål satt för eleven. Man 
måste ge positiv feedback – lyfta/ berömma, berömma/lyfta enligt specialpedagogen. Att se 
de små framstegen som man faktiskt gör. 
 
För elever som har sociala problem i kompisrelationer eller med vuxna på skolan är det 
oerhört viktigt att eleven får ett ”hjälpjag”. En av specialpedagogens viktigaste 
arbetsuppgifter är att vara ett ”hjälpjag”, där man måste kunna vara flexibel och känna efter 
vilket stöd eleven behöver. Specialpedagogen beskriver arbetet som ett gummiband, har 
eleven stora problem är man nära eleven och stöttar vid behov. När det går bra är man 
längre ifrån, eleven får klara mycket av det sociala själv, jag finns till för eleven när hon/han 
behöver. När de är ute på rast har eleven oerhörd koll på var specialpedagogen befinner sig 
och specialpedagogen vet alltid var eleven är och vilka kompisar som ingår i leken. Vilka 
kompisar eleven är med är också oerhört viktigt att ha koll på, olika lekar, roller i olika 
kompiskonstellationer. 
 
När något händer måste man vara lyhörd - Prata med eleven i fråga, många gånger vet 
eleven vad som är fel men kan inte själv rätta till felet. Pedagogiskt gäller det att arbeta i 
korta pass med ett varierat arbetssätt, barn som har koncentrationsproblem blir fort trötta. 
Det gäller att vara lyhörd för hur mycket det går att ”pressa” eleven. Specialpedagogen 
bryter ofta inlärningspassen och gör något helt annat om något inte stämmer. 
 
Specialpedagogen anser att arbetet med barn i behov av särskilt stöd, inte bara dennes och 
klasslärarens ansvar, är barnet på fritidshemmet är det viktigt att täcka in elevens hela dag. 
Genom ett samarbete som involverar hela skolan. Arbetar man med ett speciellt arbetssätt 
med en elev är det viktigt att någon/några på fritidshemmet får rätt handledning och som 
sedan i sin tur handleder kollegor så att arbetssätt och bemötande av barnet blir lika under 
hela dagen. Detta är ett fortlöpande arbete som ändrar sig under tiden eleven utvecklas, 
förhoppningsvis i positiv riktning.  
 
I arbetet med barn i behov av särskilt stöd är det viktigt att ta hjälp från utomstående. Det 
kan hända att man fastnar i ett mönster som är svårt att bryta. 
 

4.6 Intervju med den rektor som är ansvarig för det aktuella upptagningsområdet i den 
lilla kommunen (Genomfördes 2012-09-22). 

Först menar rektorn att kommunen har ett brukartal som personaltätheten baseras på. I 
denna kommun är brukartalet, en pedagog på 22 elever, oavsett vilka eleverna är. Tidigare 
har denna kommun varit ganska generösa med resurser men det höll på att bli kommunens 
fall, enligt rektorn. Numera har hela kommunen en 75 %-ig tjänst som elevresurs. Tilläggas 
kan att denna kommun har fyra låg- och mellanstadieskolor och en högstadieskola, med två 
rektorer för de yngre åldrarna och en för högstadiet.  
 
Resursfördelning går till så att man redan i budgetarbetet tittar över hur stora behov som 
finns. När sedan t.ex. en lärare initierar ett problem bjuder rektorn in läraren och 
vårdnadshavarna till en elevinventering. Efter denna träff gör man ett åtgärdsprogram och 
kontakt med barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) tas. BUP utreder och tar sedan 
tillsammans med vårdnadshavarna beslut om skolan ska få ta del av utredningen. Går 
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vårdnadshavarna vidare med utredningen till skolan görs en resursansökan om det är 
nödvändigt. Till slut är det Barn- och utbildningschefen som tar det formella beslutet om 
resurs ska anställas.  
 
Rektorn menar att det är lättare att bestämma resurser till eleven under skoltid då man vet 
vilka tider eleven ska vara i skolan. Tiderna på fritidshemmet kan variera mycket och då blir 
det svårt att bestämma storleken på resursen, skolan har dessutom skolplikten att rätta sig 
efter, dock försöker kommunen alltid att ha en anpassad skolgång där det är viktigt att jobba 
med det som fungerar. Det kan t.ex. gälla om eleven har problem med inlärningen, kan man 
låta den eleven få den tid den behöver för att nå de kunskaper man stävar efter. Elever tar 
alltid igen det de ”missar” och här behöver pedagogerna känna en trygghet i det och 
tillsammans med vårdnadshavare nå en framkomlig väg under gemensam förståelse över 
situationen, menar rektorn. Rektorn beskriver skillnaden mellan skolans plikt och 
fritidshemmets frivillighet där fritidshemmets arbetslag måste vara ”steget före” i sin 
planering. Fritidshemmet behöver inte följa en kursplan utan här är verksamheten frivillig 
och i och med detta behöver man ha en planering som baseras på vilka elever man har under 
dagen. Struktur och åter struktur behövs för att fritidshemmet ska kunna få en fungerande 
verksamhet i sitt arbete med elev i behov av särskilt stöd. Rektorn påpekar att arbetet med 
dessa elever inte handlar om ”vallning” utan att det är ett ytterst viktigt arbete som man 
måste se med stor profession. Ibland kan det vara viktigare att utbildade pedagoger tar hand 
om elever i behov av särskilt stöd och eventuella resurser tar hand om t.ex. mellanmålet. Till 
slut vill rektorn skicka med att arbetslagen i skolan och på fritidshemmen måste ha ett gott 
samarbete med vårdnadshavarna för att resultatet av elevens hela dag ska bli 
tillfredsställande.   
 

4.7 Intervju med Barn – och utbildningschefen i den lilla kommunen (Genomfördes 2012-
08-15). 

Barn – och utbildningschefen (BU – chefen) menar att det är den pedagogiska synen som 
varje enskild pedagog har, som är den knutpunkt som avgör hur det pedagogiska arbetet 
med elev i behov av särskilt stöd ska kunna fungera. Enligt BU – chefen måste det finnas en 
grundsyn där alla elever är lika värda. Vad pedagogerna måste ha med sig i sitt arbete är att 
alla elever inte klarar samma sorts lärande, lika värde har alla elever. Pedagogerna måste 
vara utbildade och kunniga inom området de jobbar inom för att kunna göra ett bra arbete, 
kunskaperna som pedagogerna har, bestämmer kvalitén i arbetet. Ju svårare elever har att 
fungera i skolan desto mer måste pedagogerna hitta andra lösningar för att få till 
lärsituationer till dessa elever, vid dessa situationer krävs det god kunskap om hur 
lärsituationer ska kunna skapas.  BU – chefen menar att pedagogiken måste rikta in sig på att 
belöna lärandet, man får inte straffa eleven för det som inte fungerar, bara belöna det som 
fungerar. BU – chefen menar att pedagogerna måste utgå från alla elevers möjlighet till 
lärande, när man till exempel lägger schema. Oftast har elever i behov av särskilt stöd svårt 
att hålla koncentrationen uppe en hel dag, då måste pedagogerna hitta andra lösningar för 
att dagen ska bli meningsfull, menar BU – chefen.  
 
I arbetet med elever i behov av särskilt stöd är allt arbete miljörelaterat. Lärsituationen och 
resultatet blir per automatik utifrån den miljö pedagoger skapar runt dessa elever menar BU 
– chefen. Pedagoger som ser utmaningen att hitta lösningar till de lärsituationer som inte 
fungerar, blir oftast de pedagoger som utvecklas i sitt arbete och som får otroligt mycket 
tillbaka när pedagogiken nått goda resultat.  
 
En stark struktur behövs oftast i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, där 
skolsamverkan kan vara en bra väg att gå. En skolsamverkan där skolan och fritidshemmet 
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lägger upp arbetet för dessa elever så att all planering redan är färdigt när fritidshemmet 
startar på eftermiddagen, allt för att de elever som kräver struktur inte ska starta 
fritidsdagen med negativa påverkningar. Uttrycket ”fri lek” bör inte finnas med i arbetet med 
elever i behov av särskilt stöds fritidshemstid, då dessa elever oftast behöver en otrolig 
struktur och ”fri lek” skapar förvirring och kaossituationer. Denna form av skolsamverkan gör 
också att pedagogerna vet hur förmiddagen varit och relationerna pedagoger – elever bidrar 
till en bättre pedagogisk verksamhet på fritidshemmet. Kan man få med elever i behov av 
särskilt stöd i verksamheten på fritidshemmet och vad som händer under dagen, har man 
mycket större möjligheter till ett gott lärande, utan negativa influenser. Att minimera alla 
”brytningar” där man byter aktiviteter ofta, kan vara ett gott pedagogiskt verktyg för dessa 
elever, menar BU – chefen. 
 
En annan form av elever i behov av särskilt stöd kan vara elever som på ett eller annat sätt 
behöver stöd i sitt sociala liv för att inte hamna utanför. Skolvärlden kan ibland vara ganska 
fyrkantig då det krävs att eleverna ska ha inne/ytterskor, kläder efter väder eller olika 
insamlingar till resor som kan sätta dessa elever i ofördelaktiga sociala situationer. Vid dessa 
situationer menar BU – chefen att ett gott pedagogiskt arbete måste till för att minimera de 
yttre påverkansfaktorerna som kan göra skoldagen lättare för dessa elever. 
 
Till slut skickar BU – chefen med att arbetet med elever i behov av särskilt stöd måste ses 
under lång tid, ”det tar lång tid för elever i behov av särskilt stöd att få kontroll över sin egen 
situation” (BU – chefen 2012-10-24). 

 

4.8 Intervju med den politiskt ansvarige för barn- och utbildningen i den lilla kommunen 
(Genomfördes 2012-09-26). 

Ordförande i barn- och utbildningsutskottet förklarar att resurstilldelningen till 
enheterna/rektorsområdena görs utifrån en modell där skola och fritidshem ingår. I modellen 
ingår parametrar av olika slag där även barn med särskilda behov ingår som en parameter. 

 
Det finns ju många olika modeller menar ordförande i barn- och utbildningsutskottet och 
detta beror på hur kommunerna hanterar frågan och det kan ju vara skillnader på en liten 
och en stor kommun. Resurstilldelningen skall ju användas så att varje elev får det stöd som 
den behöver. Pengar är ju alltid en central fråga och de verkar ju aldrig räcka till och då är det 
viktigt hur rektorn på området organiserar sin verksamhet.  

 
Den nya skollagen är mer tydlig på elevens rättigheter i de olika skolformerna. Ordförande i 
barn- och utbildningsutskottet tror att man skall ha en flexibel syn på elevassistenter så att 
man inte låser upp en assistent till enbart ett barn, utan synen måste vara att alla som jobbar 
i skolan är till för eleverna så också på fritidshemmen, även om man har olika kompetenser 
och ansvarsområden. Det får inte finnas vattentäta skott mellan verksamheterna 
skola/fritidshem varken på personalen eller vad det gäller lokalutnyttjandet. 

 

4.9 Intervju med vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till en elev som är i den situation 
som examensarbetet baseras på i den stora kommunen (Genomfördes 2012-11-24). 

Vårdnadshavaren berättar att första tiden var det mycket bråk och stök i skolan. Det gjorde 
att de som vårdnadshavare skämdes och inte ville visa sig i skolan. De kände mycket skuld 
och skamkänslor när det var som värst. ”Man slog ifrån sig detta med diagnoser rent 
reflexmässigt, Vårt barn var väl inte sjukt! Medicin, Varför?” (Vårdnadshavare). Efter ett tag 
fick deras barn rätt lärare och en assistent som var kanonbra. I samma veva fick barnet 
medicin och allt detta gjorde att allt blev mycket bättre. Assistenten hjälpte till så att eleven 
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fick vara i en mindre grupp och kunde koncentrera sig lättare. Till slut kunde deras barn 
hantera sina svårigheter och kunde mer och mer vara med i klassen och numera är deras 
barn helt och hållet med i de ordinarie skoldagarna. Till slut blev assistenten nästan 
”övertalig”. ”Det bevisar ju att assistenten och läraren gjorde ett bra jobb” (Vårdnadshavare).  

 
Vårdnadshavaren menar att rektorn var ett bra stöd som förstod vikten av att deras barn 
behövde en assistent och om vad som behövdes göras. Utan rektorns kunskap om vad som 
behövde göras tror vårdnadshavaren att det hade varit svårt att få till en förståelse för vad 
barnet behövde för att allt skulle bli bra. ”Rektorn såg aldrig några problem, bara lösningar” 
(Vårdnadshavare). 
 
När assistenten tog hand om barnet i den lilla gruppen såg vårdnadshavarna att det gick åt 
rätt håll och då släppte alla skuldkänslor och all skam och det blev lättare att gå till skolan när 
det var möten och liknande. I och med den lilla gruppen släppte kontrollbehovet hos barnet. 
Osäkerheten om vad som skulle ske under dagen kunde vara ganska påfrestande för både 
vårdnadshavarna och barnet. Resultatet av detta blev en lugnare miljö för både deras barn 
och hela klassen.  
 
På fritidshemmet hade personalen svårt att se behovet hos barnet, vilket kunde bli problem 
ibland. Detta gjorde att ordinarie assisten fick finnas i närheten och rycka in när det 
behövdes. ”Den tryggheten var bra för både oss och vårt barn” (Vårdnadshavare).  
 
Vårdnadshavaren berättar att ett team med skola – BUP – vårdnadshavare jobbade ganska 
intensivt under ett år, nu funkar skolgången mycket bättre och vårdnadshavaren är otroligt 
glad för det.  
 
Skolan ordnade en föreläsning bestående av personer med olika diagnoser där många av de 
andra föräldrarna var med, detta gjorde att förståelsen för elever med diagnoser blev mycket 
bättre.” Efter den föreläsningen fanns förståelsen för varför saker händer och att det faktiskt 
inte kan rås för att det händer” (Vårdnadshavare). Vårdnadshavaren menar att det är lätt att 
stämpla barn med diagnoser, men för deras barn var det nödvändigt med en diagnos. 
”Därefter fick vårt barn den hjälp som det behövde, där alla hjälptes åt för att få allt att 
fungera” (Vårdnadshavare). 
 

4.10 Intervju med den assistent som arbetar närmast den elev som är i den situation som 
examensarbetet baseras på i den stora kommunen (Genomfördes 2012-11-24). 

Elevassistenten menar att det absolut viktigaste i arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
är lärarens inställning på hur arbetet ska genomföras. Elevassistenten har jobbat med både 
lärare som varit oerhört avigt inställt på detta arbete och överlämnat hela ansvaret på 
assistenten, till lärare som ser det som en naturlig del i dennes arbete. ”Du får ta hand om 
eleven som är i behov av särskilt stöd så tar jag de andra” (Elevassistent). 
 
Elevassistenten berättar att det jobbigaste i arbetet med elever i behov av särskilt stöd är 
den oerhörda explosiviteten som finns hos dessa elever, ”Allt händer så otroligt snabbt och 
eleverna kan vara väldigt aggressiva, det gör att man bli sliten och trött” (Elevassistenten). 
Arbetet med elever i behov av särskilt stöd kräver att man är pigg och alert och det är viktigt 
att man orkar med arbetet. Ett gott samarbete med läraren gör att man orkar bättre så det är 
viktigt att man känner stöd av läraren, annars blir det problem, menar elevassistenten. 
Elevassistenten tycker att läraren ska ha en daglig kontakt med eleven för att ha en så god 
kontakt det går. ”Detta hinns inte alltid med” (Elevassistenten).  
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Elevassistenten anser att rätt pedagogik är viktigare än en formell utbildning, ”Det är 
bemötandet som är grunden i arbetet” (Elevassistenten). 
 
Elevassistenten säger att på skolan finns fyra assistenter, dessa elevassistenter samarbetar 
inte vilket ibland skulle vara bra. Numer får elevassistenten handledning där den kan bolla 
tankar och idéer om arbetet. Elevassistenten berättar att det finns tankar om ett 
stjärnsystem för eleverna i behov av särskilt stöd, detta för att skapa positiva situationer som 
i sin tur ska leda till en belöning på fredagarna. 
 
Elevassistenten förklarar att rektorns inställning är att ordinarie lärare ska ta hand om elever 
i behov av särskilt stöd de gånger elevassistenten är borta, ”Detta är inte alltid så positivt” 
(Elevassistenten). Rektorn menar att det är läraren som har bäst kunskap om just den eleven 
som ska ta hand om eleven och vikarien ska ta hand om klassen. Elevassistenten ser att det 
är en stor skillnad på hur lärare ser och känner för detta förfaringssätt.  
  

4.11 Intervju med en fritidspedagog som arbetar med elever som är i den situation som 
examensarbetet baseras på i den stora kommunen (Genomfördes 2013-01-17). 

Fritidspedagogen anser att man alltid prioriterar skolans behov av resurser före behovet av 
resurser som finns på fritidshemmet. “Istället borde man titta på den enskilde elevens behov 
innan man tillsätter resurser och hur denna resurs ska fördelas över dagen 
(Fritidspedagogen). Fritidspedagogen menar också att resurserna blir ibland ojämnt 
fördelade mellan skoltiden och fritidshemstiden, oavsett elevens behov. Med ett bättre 
pusslande av tjänsterna skulle man kunna få ett ännu bättre resultat av arbetet, än man når 
nu, menar fritidspedagogen .  
 
Fritidspedagogen kan ibland se att skolan anser att barnen helt plötsligt blir “friska” när 
skolan slutar, då man menar att elevens assisten inte behöver vara med på fritidshemmet 
under eftermiddagen, trotts att det ibland blir väldigt stökigt på eftermiddagarna och med 
det påverkas elever i behov av särskilt stöd mer än ”vanliga” barn, som visserligen också är 
trötta efter skolans slut.  
 
Fritidspedagogen anser att smärttröskeln för arbetet har ändrat sig genom de sista åren, där 
pedagogiken fått ”ta stryk” till att bli ren barnpassningen, då tiden inte räcker till.  
 
Fritidspedagogen menar att på särskolan har man mycket resurser, rätta lokaler och gott om 
pedagoger till ett litet antal barn, “På fritidshemmet får vi klara oss med minimalt med 
resurser” (Fritidspedagogen). Detta tänk, anser fritidspedagogen, finns inte fullt ut när det 
gäller fritidshemmet, framför allt inte då det gäller att anpassa lokalerna efter de behov som 
finns. “Alla elever behöver lugn och ro på eftermiddagen, det kan vi inte ge dom nu” 
(Fritidspedagogen). 
 
Fritidspedagogen berättar också att höstterminen alltid är kaosartad innan allt arbete lägger 
sig och pedagogerna hittar rätt arbetssätt med eleverna. “Om det kommer en ny elev under 
terminerna kan det bli problem, framför allt om den eleven tidigare hade assisten men inte 
får det i sin ´nya skola´” (Fritidspedagogen). Vid dessa tillfällen menar fritidspedagogen att 
skolan måste ha maxat med resurser till att börja med för att kunna få elevens start så smidig 
och bra som möjligt, för att eleven inte ska få någon negativ stämpel på sig.  
 
Fritidspedagogen anser att fritidshemmet alltid ser efter elevernas behov, men rektor och 
politiker ser alltid efter ekonomin, “där prioritet ett alltid är att hålla budgeten” 
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(Fritidspedagogen) Fritidspedagogen menar att om man lägger mycket resurser på elever i 
behov av särskilt stöd när de är unga betalar det sig i långa loppet.  
  

4.12 Intervju med den lärare som arbetar närmast den elev som är i den situation som 
examensarbetet baseras på i den stora kommunen (Genomfördes 2012-11-24). 

Läraren berättar att allt börjar oftast väldigt kaotiskt och man vet inte vad man ska göra med 
de elever som på olika sätt behöver extra stöd, då är det viktigt att man antecknar ner det 
som händer så man kan sätta ord på de känslor som kommer. ”Oftast raseras alla tankar och 
idéer om vad man bör göra för att få ett gott resultat, innan man få kontroll på vad som är 
bäst för den enskilda eleven” (Läraren). Läraren berättar att det till slut brukar bli så att 
elever i behov av särskilt stöd tas bort från klassens traditionella undervisning och får egen 
undervisning under en kortare period. Dock menar läraren att grundtanken att eleven alltid 
ska tillbaka till sin ordinarie klass måste finnas med i planeringen. 
 
Den assistent som tillsätts är oerhört viktig för hur arbetet med dessa elever blir, menar 
läraren. Elever i behov av särskilt stöd får oftast en enorm anknytning till sina assistenter, 
därför är det viktigt att personkemin fungerar, både assistent – elev, men också assisten – 
lärare. Läraren menar att elever i behov av särskilt stöd måste hitta tryggheten i klassen för 
att assistentens roll inte ska bli för avgörande hur resultaten blir. Läraren anser att om 
assistenten är borta måste elever i behov av särskilt stöd känna en trygghet hos läraren och 
övriga klasskamrater för att det inte ska bli för stora skillnader i det vardagliga arbetet om 
assistenten är borta.  
 
Läraren menar att övergångarna mellan de olika stadierna med lärarbyten är oerhört viktiga. 
”Vid dessa tillfällen måste det vara en god kommunikation mellan den nuvarande läraren och 
den ´nya´ läraren och assistenten” (Läraren). Elever i behov av särskilt stöd ska alltid följa sin 
klass men i sin takt. Elever som kommer efter tar alltid igen det de tappat, menar läraren. 
 
Läraren säger att en god kontakt med alla vårdnadshavare är viktigt för att dessa elever inte 
”hängs ut”. Att ha med vårdnadshavare – elever – assistenter - lärare – rektor på tåget så alla 
åker åt samma håll är oerhört viktig, menar läraren. Den sociala biten är viktigare än det 
kunskapliga i ett tidigt skede, ”När den sociala biten fungerar kommer kunskaperna per 
automatik” (Läraren). 
 
”Våra barn är viktiga” (Läraren). 
 

4.13 Intervju med den specialpedagog som är ansvarig för det aktuella 
upptagningsområdet i den stora kommunen (Genomfördes 2012-11-24). 

Rektorns inställning och vilja och framförallt kunskapen om dessa elever är det som styr, 
förutom de ekonomiska ramarna, vilka möjlighet elever i behov av särskilt stöd har för att få 
en god skolgång, menar specialpedagogen.  
 
Grundinställningen måste alltid vara att alla elever kan utvecklas, detta grundläggs i hur man 
bemöter dessa elever. ”Att alla elever kan utvecklas måste vara grundtanken i vårt arbete” 
(Specialpedagogen). 
 
Specialpedagogen menar att ju tidigare i en elevs skolgång man gör åtgärder ju bättre 
resultat får man. ”Alla resurser som sätts in måste ske på de lägre åldrarna innan det är för 
sent” (Specialpedagogen). Specialpedagogen menar att ju tidigare insatser, ju bättre blir 
insatserna i ett längre perspektiv. Den grundläggande kunskapen måste läggas tidigt i en 
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elevs skolgång för ett gott resultat framöver, anser specialpedagogen. Specialpedagogen 
tycker att kommunerna måste satsa de ekonomiska resurserna på eleverna i de lägre 
åldrarna, där kostnaderna är jämförelsevis låga och inte vänta till eleverna blir äldre då 
kostnaderna oftast skenar iväg.  
 
Specialpedagogen menar att vuxenkontakterna är viktiga, vårdnadshavare – skola – 
fritidshem, där alla inblandade måste se till elevens bästa. ”Vi måste se alla barnen, gärna 
varje dag, detta ger goda relationer som skapar en lugn och trygg miljö” (Specialpedagogen). 
 
Specialpedagogen menar att högpresterande elever som också kan vara i behov av särskilt 
stöd, på sitt sätt, ”bara finns”. Dessa barn som inte får sina behov tillgodosedda kan tappa 
intresset då fokus för stöd oftast ligger på de lågpresterande eleverna. ”Detta är något som 
också behöver lyftas” (Specialpedagogen). 
 
Specialläraren ser att de flesta elever i behov av särskilt stöd enbart får det stöd de behöver 
under skoltiden, ”På fritidshemstiden kastas de bara in och då får fritidshemspersonalen 
klara sig själva” (Specialpedagogen). Specialpedagogen anser att fritidshemstiden är viktig för 
elever i behov av särskilt stöd då eleverna kan få lite lugn och ro. ”Detta under förutsättning 
att grupperna är små och relationerna mellan eleverna är goda” (Specialpedagogen). 
Specialpedagogen menar att stora grupper och mycket stök och stim inte är till godo för 
elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen tycker att fritidshemmen inte bör vara i 
samma lokaler som eleverna har under skoltiden, då det oftast blir att de ”lättaste” reglerna 
att följa, blir de regler som gäller. Det är svårt för mestadels yngre elever att skilja på skol- 
respektive fritidshemstid. 
 
”Allt tar olika tid att lära sig, låt det ta den tid som krävs” (Specialpedagogen). 
 

4.14 Intervju med den rektor som är ansvarig för det aktuella upptagningsområdet i den 
stora kommunen (Genomfördes 2012-11-24). 

På skolan som rektorn är chef, finns det förutom grundskola också en särskola och en 
språkskola. Rektorn förklarar att på språkskolan tränas de elever som av olika anledningar 
har svårt med att förstå eller att göra sig förstådda både vad det gäller socialt som 
kommunikativt.  
 
”Det viktigaste i arbetet med elever i behov av särskilt stöd är att ha en god kontakt med alla 
vårdnadshavare” (Rektorn). Rektorn menar att vårdnadshavarna oftast får en nedstämmande 
och skuldbelagd inställning om sitt barn, där en rädsla för att inte bli tagna på allvar finns. 
Detta jobbar rektorn och övriga skolan aktivt med. Rektorn anser att skolan måste skapa ett 
klimat där alla känner sig välkomna, som i sin tur skapar bättre möjligheter att nå goda 
resultat. Det gemensamma arbetet skola – vårdnadshavare får aldrig skyndas på.  ”Man får 
inte heller stigmatisera dessa elever och ge dem en stämpel som inte går att bli av med, 
varken från pedagoger eller andra elever eller vårdnadshavare” (Rektorn). Oftast är det bara 
problem under en kort period av elevens skolgång, då är det vanskligt att ge dessa elever 
stämplar som de inte kommer att bli av med, vilket ibland blir att dessa elever måste byta 
skola. Rektorn menar att en bra utredning ger ett gott material för det fortsatta arbetet och 
med en god relation till vårdnadshavarna når man goda resultat. ”Finns det inte en god 
kontakt med vårdnadshavarna blir arbetet mycket svårt att genomföra” (Rektorn). Rektorn 
menar att grundtryggheten (hos eleverna) är viktigt att dessa elever känner, oavsett vad som 
händer. Eleverna i behov av särskilt stöd måste känna att de har ett stöd även de dagar som 
det uppstår situationer som inte fungerar.  
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Rektorn förklarar att resursfördelningen ser ut så att skolan får en ”påse pengar”, sen är det 
upp till rektorn att göra det som går. I ett initialt skede görs en inventering över vilka resurser 
som behövs och budgeten läggs efter det. Rektorn anser att det tidigare funnits en 
diagnoshysteri för att få extra resurser för elever i behov av särskilt stöd, detta har försvunnit 
med nuvarande system. ”Det finns ju elever i behov av särskilt stöd som inte är 
diagnostiserade som behöver lika mycket hjälp, dessa elever måste också vara med i 
budgetarbetet” (Rektorn). Innan budgeten läggs går elevhälsoteamet igenom behoven och 
bygger verksamheten efter dessa behov, förklarar rektorn. 

 
Rektorn anser att i arbetet med elever i behov av särskilt stöd är det viktigt att kunskapen om 
vilka behov som finns. Oftast tillsätts det en resurs som direkt blir knuten till eleven, eller till 
den klass elever tillhör. Utbildning och kunskap är viktiga faktorer i det arbete som ska till. 
”Har resurserna ingen utbildning kan det skapa problem” (Rektorn), detta har rektorn och 
övriga pedagoger i skolan löst på så vis att om elevassistenten är borta tillsätts en vikarie för 
ordinarie lärare som då går in och tar hand om eleven i behov av särskilt stöd och vikarien tar 
hand om klassen. ”Det är alltid läraren som har det övergripande ansvaret över dessa elever, 
inte assistenten eller specialpedagoger/speciallärare” (Rektorn). Rektorn menar att det är 
alltid lätt att lämna över ansvaret på någon annan. ”Alla pedagoger på skolan måste vara 
med och förankra arbetet med elever i behov av särskilt stöd, annars fungerar det inte” 
(Rektorn).   
 
Ett mål rektorn jobbar efter är att elever i behov av särskilt stöd alltid ska tillhöra en klass och 
om möjligt återgå till klassen allt eftersom och helst helt och hållet till slut. En avstämning 
sker en gång per termin där man går igenom alla elever och de behov som finns. Vid dessa 
avstämningar funderar man även på hur duktiga elever ska kunna få större utmaningar för 
sitt lärande som på ett vis också är elever i behov av särskilt stöd. 
 
Rektorn förklarar att skolan sköter sina problem och fritidshemmen sköter sina. Det är olika 
från fall till fall hur resultaten nås på fritidshemmet men generellt anser rektorn att 
fritidshemmen borde få mer hjälp vid behov. 
 

4.15 Intervju med barn– och utbildningschefen i den stora kommunen (Genomfördes 
2012-11-24). 

Barn- och utbildningschefen (BU – chefen) ser mer till att det borde heta barn i 
normbrytande beteende än elever i behov av särskilt stöd, då elever har många olika behov. 
”Det handlar inte bara om elever med diagnoser och bokstäver” (BU – chefen). BU - chefen 
menar att dessa behov kan sitta i under elevens hela liv eller bara vid olika skeden och 
perioder i levet, ”Detta måste man ha i beaktande när man ser på vilka åtgärder som måste 
göras” (BU - chefen).  
 
BU - chefen menar att skolan alltid måste ha kompetent personal som kan hantera de 
utmaningar som blir med elever med normbrytande beteende. Assistenter borde inte finnas 
med i sammanhanget då dessa har en förmåga att få elever med normbrytande beteende till 
att få en utmärkande roll i skolan. Resurser i klass är ett bättre alternativ där läraren måste 
ha ett större ansvar än vad som blir när en assistent blir knuten till en speciell elev. 
 
När kommunen lägger budgeten måste de först utgå från dessa elever och skapa en trygg 
miljö då det arbetet skapar så mycket gott för alla andra elever i dess närhet. En aktiv 
verksamhet där man identifierar behoven i ett mycket tidigt skede, skapar en god framtid. 
Arbetet med elever med normbrytande beteende måste vara så att dessa eleven inte 
utmärks på något vis utan är en naturlig del av klassen. BU – chefen ser att det ibland kan bli 
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att skolan skapar dessa normbrytande elever, istället för att skapa en så god pedagogisk miljö 
som möjligt för de behov som finns.  
 
BU – chefen menar att det finns lagar och paragrafer om hur en lokal ska se ut om vi har 
elever med olika funktionsnedsättning som t.ex. syn eller rörelseförmågan. ”Men det finns 
inga krav om hur lokalerna ska utformas för elever med t.ex. autism” (BU – chefen). Kan man 
skapa lokaler för alla dessa normbrytande elever får alla andra elever glädja av det, anser BU 
– chefen. 
 
Ett viktigt arbete med elever med normbrytande beteende är att inte ”sopa problemen 
under mattan”, utan ta problemen för det de är och hantera de problem utefter de behov 
som finns. Den skickligaste pedagogen ska ha hand om de elever som kräver mest pedagogisk 
kunskap. ”Där finns kunskapen, förståelsen och möjligheterna för ett gott arbete” (BU – 
chefen). 
 
BU – chefen tycker att arbetet också måste ses som tidsbegränsat då problemen som uppstår 
kan vara knutna till olika påverkansfaktorer som finns i elevens närhet, som t.ex. ålder 
(pubertet) som kan vara en del av elevens bekymmer. Man måste ta bort stämpeln som kan 
bli på eleverna med normbrytande beteende men inte heller göra dessa elever en 
björntjänst. ”Ett gott skyddsnät måste finnas där man ger utmaningar, men ändå har en 
grundtrygghet att falla tillbaka på om det inte fungerar maximalt” (BU – chefen). BU – chefen 
menar att alla måste ha ett längre perspektiv och inte HÄR och NU. Hur ska eleven fungera 
om fem eller tio år? inte bara lösa den akuta situationen som uppstått. 
 
”Vi måste våga möta föräldrars ilska, rädsla och sorg för att rätt åtgärd sätts in, vi pedagoger 
måste se ur vår profession att det vi gör är rätt. Även om vi får skit för det” (BU – chefen) 
 
BU – chefen anser man måste förklara för alla barn och föräldrar som på ett eller annat sätt 
kommer i kontakt med elever med normbrytande beteende kunskap om vad det innebär att 
ha dessa normbrytande beteenden, så att alla kan förstå vad som bör och kan göras för att 
skapa ett så gott skolklimat som möjligt där man stöttar istället för att bryta ner 
möjligheterna. 
 

4.16 Intervju med den politiskt ansvarige för barn- och utbildningen i den stora 
kommunen (Genomfördes 2013-01-17). 

Ordförande i barn- och utbildningsutskottet i den stora kommunen menar att fackkunskapen 
om vad barn i behov av särskilt stöd kräver, är ytterst viktigt. Med en god kunskap menar 
ordförande i den stora kommunen att skolan kan nå ett bättre resultat i arbetet med elever i 
behov av särskilt stöd, än vad man gör om inte kunskapen finns.  
 
”För varje elev vi når och kan bryta den negativa spiral som ibland kan bli, har vi nått ett steg 
i rätt riktning” (Ordförande i barn- och utbildningsutskottet). 
  
Ordförande i barn- och utbildningsutskotten menar att tidiga insatser är ett måste. ”Vi måste 
flytta resurserna till de tidiga åldrarna” (Ordförande i barn- och utbildningsutskottet). 
Ordförande i barn- och utbildningsutskottet anser att ett ökat samarbetet mellan skola – 
socialen - polisen och andra berörda, där man kan rikta insatser för att minimera antalet 
elever som hamnar utanför systemet och hamnar i ett utanförskap och i förlängningen kostar 
otroligt mycket pengar för kommunerna. Ordförande i barn- och utbildningsutskottet menar 
att om man ger lärarna verktyg för ordning och reda kommer kunskaperna per automatik. ”Vi 
rationaliserar bort barndomen, skolan är inte bara inlärning utan skolan har också ett 
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fostrande uppdrag” (Ordförande i barn- och utbildningsutskottet). Ordförande i barn- och 
utbildningsutskottet menar att om det är oordning i klassen går det över på de ”svaga” 
eleverna som inte får den lugn och ro som ”de” behöver. ”På samma vis behövs det ordning 
och reda för att de ´högbegåvade´ eleverna ska kunna tillgodoses sina behov” (Ordförande i 
barn- och utbildningsutskottet). 
 
Ordförande i barn- och utbildningsutskottet tycker att fokus måste ligga på 
inlärningskunskaperna, ”Med goda kunskaper kan man få ett gott liv” (Ordförande i barn- och 
utbildningsutskottet). 
 
Tillslut vill Ordförande i barn- och utbildningsutskottet skicka med följande tanke: ”Skolan är 
en arbetsplats, respektera lärarnas profession” 
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5. Analys 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur vårdnadshavare, assistenter, 
fritidspedagoger, lärare, rektorer, specialpedagoger, barn- och utbildningschefer och de 
politiskt ansvariga i de undersökta kommunerna, ser på arbete med barn i behov av särskilt 
stöd och om detta arbete skiljer sig beroende av kommuners storlek. I denna analysdel knyts 
resultatet ihop med den litteraturdelen och den pågående forskningen som tidigare 
redovisats.  
 

Skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras 
speciella behov kräver.   (skolverket 2011:11) 

 
Detta analyskapitel delas upp i samma tre delar som litteraturgenomgången och tidigare 
forskningskapitlet.  
 

5.1 Synen på eleven  
Vårdnadshavarna i den lilla kommunen (2012-09-26) berättar att första tiden slussades de hit 
och dit och allt var rörigt och skolan, framförallt förskoleklasspedagogerna, klagade alltid 
över att något ”fel” hade hänt under dagen. Allt vände då deras barn började i klass ett, ”den 
läraren såg möjligheterna och inte problemen” (Vårdnadshavare i den lilla kommunen 2012-
09-26).  
 
När vårdnadshavarna i den lilla kommen (2012-09-26) fick se att den nya läraren började 
fokusera på vad deras barn kunde och vad som behövde göras för att allt skulle fungera 
bättre, blev allt mycket bättre för deras barn. ”Utan den lärarens kunskap hade det inte gått 
så bra som det gjorde” (Vårdnadshavare i den lilla kommunen, 2012-09-26). Ordförande i 
barn- och utbildningsutskottet i den stora kommunen (2013-01-17) menar att fackkunskapen 
om vad barn i behov av särskilt stöd kräver, är ytterst viktigt. Med en god kunskap menar 
ordförande i den stora kommunen (2013-01-17) att skolan kan nå ett bättre resultat i arbetet 
med elever i behov av särskilt stöd, än vad man gör om inte kunskapen finns.  
 
Vårdnadshavare i den lilla kommunen (2012-09-26) berättar att det svåraste var att få övriga 
elevers vårdnadshavare att förstå hur elever med denna diagnos har det. Eleverna själva har 
en mycket större tolerans över när en elev har problem med vissa saker och hjälper till och 
stöttar, även om de ibland utsätts för en behandling som inte är okey i vanliga fall. Det 
svåraste i början var enligt elevassistenten i den lilla kommunen (2012-09-25) att kunna 
bortse från alla ord som kom, att det inte var elakt menat utan att det var en del av elevens 
problem. 

 
Vårdnadshavaren i den stora kommunen (2012-11-24) berättar att den första tiden var det 
mycket bråk och stök runt deras barn i skolan, som gjorde att vårdnadshavaren skämdes och 
inte ville visa sig i skolan. ”Vi kände mycket skuld och skamkänslor när det var som värst. Man 
slog ifrån sig detta med diagnoser rent reflexmässigt, Vårt barn var väl inte sjukt! Medicin, 
Varför?” (Vårdnadshavare i den stora kommunen 2012–11-24). Efter ett tag fick 
vårdnadshavarna i den stora kommunens barn ”rätt” lärare och en assistent som var 
”kanonbra”. ”I samma veva fick barnet medicin och allt detta gjorde att allt blev mycket 
bättre”(Vårdnadshavare i den stora kommunen 2012–11-24).  
 
Vårdnadshavare i den stora kommunen (2012–11-24) berättar att assistenten hjälpte till så 
att eleven fick vara i en mindre grupp och kunde koncentrera sig lättare.  
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Till slut kunde vårt barn hantera sina svårigheter och kunde mer och mer vara med i 
klassen och numera är vårt barn helt och hållet med i de ordinarie skoldagarna. Till slut 
blev assistenten nästan ´övertalig´. ´Det bevisar ju att assistenten och läraren gjorde ett 
bra jobb´.                                          (Vårdnadshavare i den stora kommunen 2012–11-24)  

 
Rektorn i den lilla kommunen (2012-09-21) påpekar att arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd inte handlar om ”vallning” utan att det är ett ytterst viktigt arbete som man måste se 
med stor profession. ”Ibland kan det vara viktigare att utbildade pedagoger tar hand om 
elever i behov av särskilt stöd och eventuella resurser tar hand om t.ex. mellanmålet” 
(Rektorn i den lilla kommunen 2012-09-21).  
 
BU – chefen i den lilla kommunen (2012-10-24) menar att alla måste ha grundsynen att alla 
elever är lika värda. ”Vad pedagogerna måste ha med sig i sitt arbete är att alla elever inte 
klarar samma sorts lärande, lika värde har alla elever” (BU – chefen i den lilla kommunen 
2012-10-24). ”Att alla elever kan utvecklas måste vara grundtanken i vårt arbete” 
(Specialpedagogen i den stora kommunen (2012-11-24). 
 
Synen på eleven är oerhört betydelsefull på hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
bedrivs. Börjesson (2002) skriver i sin bok Barn i behov av särskild korrigering följande: 
 

Barn, sägs det, har diagnos, har störningar, har funktionshinder, är omotiverade, har 
livsstilar som är riskfyllda och ohälsosamma, och så vidare. Men givet vad då? I strikt 
mening är alla bristtillstånd (också kroppens sjukdomar och abnormiteter) socialt, och 
därmed moraliskt konstruerade: Gränsen för övervikt är en relation, där gränserna för 
det sunda sätts i enlighet med sociala normer – och i den meningen godtyckligt.             
(Börjesson 2002:91) 
 

Börjesson (2002) skriver att en vetenskapsoptimist menar att problembeskrivningar kring 
handikapp, hälsa och socialt välbefinnande förändras över tid därför att vi når fram till allt 
bättre beskrivningar av problemens egentliga natur och omfång. ”Att det idag är 
okoncentrerade, oteoretiska, udda och egensinniga barn som utgör de stora problemen, 
säger mera om vår tids kulturella normer än om barnen i sig” (Börjesson 2002:91).  
 
Abrahamsson (2010) menar att: ”Tänk om omgivningen istället kunde lyssna på oss och 
försöka förstå varför vi gör som vi gör” (Abrahamsson 2010:20). ”Som pedagog måste vi våga 
se bortom det ofta obegripliga beteendet hos eleven och försöka förstå de underliggande 
orsakerna till problemet” (Abrahamsson 2010:53). ”Genom att belysa, uppförstora och 
förstärka alla elevens förmågor, kompetenser och resurser, stärker vi elevens självkänsla och 
inger hopp om att han är på rätt väg” (Måhlberg och Sjöblom 2010:23). Med detta menar 
författarna att det är viktigt att grundligt lära känna eleverna. ”Man får inte heller 
stigmatisera dessa elever och ge dem en stämpel som inte går att bli av med, varken från 
pedagoger eller andra elever eller vårdnadshavare” (Rektorn i den stora kommunen 2012-11-
24). Vårdnadshavaren i den lilla kommunen (2012-09-26) menar att det är lätt att stämpla 
barn med diagnoser men för deras barn var det nödvändigt med en diagnos. ”Därefter fick 
vårt barn den hjälp som det behövde, där alla hjälptes åt för att få allt att fungera” 
(Vårdnadshavare i den stora kommunen 2012–11-24). 

 
Moira von Wright (2007) delar upp den första kontakten med barn i behov av särskilt stöd i 
två olika perspektiv. 1. Det relationella perspektivet, som tar sin utgångspunkt i att fenomen 
är minst tvåsidiga. Då vi vill begripa oss på en annan människa kan vi inte behandla denna 
som en isolerad sluten varelse, utan förstå henne (hennes handlingar) i relation till det 
aktuella sammanhanget. 2. Det punktuella perspektivet intresserar sig i första hand för 
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förmågor och egenskaper hos enskilda individer och i andra hand för hur dessa tar sig uttryck 
i handlingar. ”I det punktuella perspektivet förstås människan som en i princip fristående 
varelse” (von Wright 2007:11). ”Det kan handla om att söka finna bakomliggande orsaker och 
förklaringar till elevens beteenden, eller kanske att testa vissa anlag, prestationer och 
patologiska tillstånd” (von Wright 2007:11). 

 
Nordin Hultman (2004) beskriver att pedagoger bedömer barnen efter tre olika dominerande 
mönster hos dem. 1. Där de i huvudsak söker förklaringar till barnens beteende i 
psykologiska, sociala och biologiska bakgrundsfaktorer. 2. Där de försöker sträva att definiera 
varje barn med en enhetlig och sammanhängande identitet och 3. Där de snabbt försöker 
identifiera de situationer som barnet ger intryck av att inte klara av. ”Det som alltså riktar 
uppmärksamheten, är de dominerande tankemönster hos pedagogerna som kan betecknas 
som felsökningsstrategier” (Nordin Hultman 2004:20). ”Det är barnens egenskaper och 
tidigare erfarenheter som kommer i fokus, snarare än den pedagogik som de möter” (Nordin 
Hultman 2004:20). Författaren menar att när det uppstår en svårighet eller ett problem 
tolkas det som att det är barnet som har och är problemen. ”Det är barnen som blir föremål 
för observationer och det är mot barnen som utvecklingsplaner och åtgärdsprogram riktas. 
Det är barnen som ska förändras och anpassas” (Nordin Hultman 2004:22). 
 
Vårdguiden (2012) skriver att det är svårare att upptäcka flickor som har ADHD, då flickor är: 
”betydligt mindre motoriskt överaktiva och mindre utagerande än pojkar” (Vårdguiden 
2012). På grund av den något annorlunda symtombilden missas diagnosen hos flickor ibland, 
vilket bidrar till att flickor med ADHD inte får den hjälp de behöver.  
 
”I samspel mellan barn och vuxna är samspelets kvalitet och dess konsekvenser uteslutande 
den vuxnes ansvar” (Juul & Jensen 2003:106). Juul & Jensen (2003) menar att pedagogik och 
fostran ser traditionellt barnet som objekt i en subjekt –objektrelation där den vuxne som 
gör något med eller åt barnet. Vad man numer anser är det att barnet trivs och utvecklas 
bäst i en subjekt – subjekt -relation, där barnet uppfattas och behandlas som en självständig 
individ. Barn uppfattar och bearbetar signaler och stämningar hos de vuxna och svarar på det 
helt rationellt meningsfullt efter hur barnet tar in signalerna. 
 
Börjesson (2002) menar att vid sidan av de mera ”strikta” medicinska diagnoserna vilar 
omfattande problematiseringar av vad som kallas för mänsklig och samhällelig moral, 
föreställningar om vad som är rätt, sunt och bra. Dessa normativa utgångspunkter gäller alla 
problemdefinitioner.  Börjesson (2002) skriver att: gränsen för dyslexi dras vid hur väl man 
lyckas läsa och skriva i förhållande till ett tänkt ”vanligt”, genomsnittligt barn, gränsen för 
DAMP dras bland annat vid (o)förmåga att hoppa tillräckligt bra på ett ben, gränsen för 
överaktivitet, bristande social smidighet, läsförståelse – allt bygger på samhälleliga 
föreställningar om hur barn bör vara. Vittnesmål om (o)förmågan att anpassa sig till skolan 
(och till vuxenvärldens förväntningar i stort) är således den huvudsakliga källan när de 
problematiska barnen ska definieras, inte vad som ligger bakom problematiken. 
 
Hejskov Jørgensen (2010) vill påstå att de flesta som fått neuropsykiatriska diagnoser har fått 
det för att vanliga uppfostringsmetoder inte fungerat. ”man har inte som föräldrar, 
dagispersonal eller skolpersonal kunnat få dem att göra som man förväntat sig med de 
metoder vi vanligen använder” (Hejskov Jørgensen 2010:34).  ”Aspergers syndrom och andra 
autismtillstånd innebär att man har svårt att förutsäga framtiden överhuvudtaget” (Hejskov 
Jørgensen 2010:55), med detta menar författaren att det krävs struktur i arbetet med dessa 
elever och att strukturen är basen för autismpedagogiken. ”Har man svårigheter att förstå 
orsak och verkan i ett större sammanhang blir det förstås svårt att räkna ut möjliga orsaker 
till sitt eget beteende” (Hejskov Jørgensen 2010:65).  Enligt Hejskov Jørgensen (2010) kan 
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pedagogiskt arbete enklast beskrivas som ständig kravanpassning och mjuk manipulation för 
att uppnå högsta möjliga funktionsnivå. 
 
Hejskov Jørgensen (2010) menar att problemskapande beteende kan ses som olika typer av 
beteenden såsom olydnad, vägran, konfliktbeteende, slag, sparkar, bett, rymning, att bita sig 
i t.ex. handen eller att banka sitt eget huvud ner i golvet. Författaren anser att dessa 
beteenden kan vara helt ok vid vissa tillfällen, men problemskapande i ett annat, där 
sammanhanget har stor betydelse. 
 
Hejskov Jørgensen (2010) menar att ”Om man har ansvaret även för beteendehanteringen 
måste man själv lära sig hur man ska jobba” (Hejskov Jørgensen 2010:10). Mycket av det som 
definieras som problemfyllt beteende är som Hejskov Jørgensen (2010) skriver att det är 
omgivningens maktlöshet som gör beteendet till ett problem, där det gäller att kunna lära sig 
att hantera de situationer som dyker upp på rätt sätt.”Ansvaret måste vara omgivningens 
eftersom det är omgivningen som har problemet” (Hejskov Jørgensen 2010:13). ”Den 
pedagogiska uppgiften blir därför inte att stoppa beteendet, utan att uthärda beteendet och 
jobba med orsaken till beteendet” (Hejskov Jørgensen 2010:16).  

 
De tre lösningsinriktade pedagogiska grundreglerna är: 1. ”Om det inte är trasigt så laga det 
inte”, 2. ”Gör mer av det som funkar” och 3. ”Om det inte funkar, gör något annorlunda” 
(Måhlberg och Sjöblom 2010:14). Dessa grundtankar måste pedagogerna ha med sig varje 
dag de går till arbetet. 
 
”Se möjligheterna inte problemen!”(läraren i den lilla kommunen 2012-11-24). 

 

5.2 Sociala påverkansfaktorer  
BU-chefen i den lilla kommunen (2012-10-24) menar att skolvärlden ibland kan vara ganska 
fyrkantig då det krävs att eleverna ska ha inne/ytterskor, kläder efter väder eller olika 
insamlingar till resor som kan sätta dessa elever i ofördelaktiga sociala situationer. Vid dessa 
situationer menar BU-chefen i den lilla kommunen (2012-10-24) att ett gott pedagogiskt 
arbete måste till för att minimera de yttre påverkansfaktorerna som kan göra skoldagen 
lättare för dessa elever. 
 
Vårdnadshavaren i den stora kommunen (2012-11-24) berättar att på fritidshemmet hade 
personalen svårt att se behovet hos barnet, vilket kunde bli problem ibland. Detta gjorde att 
ordinarie assisten fick finnas i närheten och rycka in när det behövdes. ”Den tryggheten var 
bra för både oss och vårt barn” (Vårdnadshavaren i den stora kommunen 2012–11-24).  
 
Läraren i den stora kommunen (2012-11-24) anser att den assistent som tillsätts är oerhört 
viktig för hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd blir. Läraren i den stora kommunen 
(2012-11-24) säger att en god kontakt med alla vårdnadshavare är viktigt för att dessa elever 
inte ”hängs ut”. Vidare menar läraren i den stora kommunen (2012-11-24) att 
vårdnadshavare – elever – assistenter - lärare – rektorer måste vara med på tåget så att alla 
åker åt samma håll och att den sociala biten är viktigare än det kunskapliga i ett tidigt skede, 
”När den sociala biten fungerar kommer kunskaperna per automatik” (Läraren i den stora 
kommunen 2012-11-24). Elever i behov av särskilt stöd får oftast en enorm anknytning till 
sina assistenter, därför är det viktigt att personkemin fungerar, både assistent – elev, men 
också assisten – lärare. Läraren menar att elever i behov av särskilt stöd måste hitta 
tryggheten i klassen för att assistentens roll inte ska bli för avgörande hur resultaten blir. 
(Läraren i den stora kommunen 2012–11-24). 
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Rektorn i den stora kommunen (2012-11-24) anser att det oftast bara är problem under en 
kort period av elevens skolgång, ”då är det vanskligt att ge dessa elever stämplar som de inte 
kommer att bli av med, vilket ibland blir att dessa elever måste byta skola” (Rektorn i den 
stora kommunen 2012-11-24). 
 
BU – chefen i den stora kommunen (2012-11-24) tycker att arbetet men elever med 
normbrytande beteende också måste ses som tidbegränsat då problemen som uppstår kan 
vara knutna till olika påverkansfaktorer som finns i elevens närhet, som t.ex. ålder (pubertet) 
som kan vara en del av elevens bekymmer. BU – chefen i den stora kommunen (2012-11-24) 
anser också att man måste ta bort stämpeln som kan bli på eleverna med normbrytande 
beteende men inte heller göra dessa elever en björntjänst. ”Ett gott skyddsnät måste finnas 
där man ger utmaningar, men ändå har en grundtrygghet att falla tillbaka på om det inte 
fungerar maximalt” (BU – chefen i den stora kommunen 2012-11-24). BU – chefen i den stora 
kommunen (2012-11-.24) menar att alla måste ha ett längre perspektiv och inte HÄR och NU. 
”Hur ska eleven fungera om 5 eller 10 år? inte bara lösa den akuta situationen som uppstått” 
(BU – chefen i den stora kommunen 2012-11-.24). 
 
Specialpedagogen i den lilla kommunen (2012-09-27) anser att ett nära samarbete mellan 
skola – fritidshem och skola – hem är viktigt. Specialpedagogen i den lilla kommunen (2012-
09-27) anser att det är mycket viktigt att ha en bakgrundskunskap om eleven. ”Är det en elev 
med sociala problem eller rör det sig om rent pedagogiska problem?” (Specialpedagogen i 
den lilla kommunen 2012-09-27). De sociala problemen kan leda till pedagogiska problem, 
eleven har ingen ro i kroppen och tar inte till sig kunskapen, där de pedagogiska problemen 
kan leda till sociala problem, kunskapsnivån ligger över elevens förmåga som då halkar efter 
eller plockas ur klassen som då blir ”särskild” ur ett socialt perspektiv, anser 
specialpedagogen i den lilla kommunen (2012-09-27).  
 
Ihrskog (2006) skriver om hur barnen skapar kompisrelationer enligt följande:1. Barnet 
kanske vill skapa kompisrelationer men kan inte. Barnet vet inte hur man skapar relationer 
utifrån sin egen kompetens och kan inte hitta vilka strategier som behövs, vilket gör att 
barnet inte lyckas. Barnet har inte helt löst den sociala koden. 2. Barnet vill och kan skapa 
kompisrelationer och därmed är det inga problem. Detta barn har löst den sociala koden och 
vet hur man skapar relationer om den vill det. 3. Barnet kan men vill inte skapa 
kompisrelationer, då barnet av olika anledningar inte ser det som nödvändigt. Detta barn har 
inte ett behov av att ingå i sociala relationer men kan det om den så vill. 
 
Abrahamsson (2010) skriver att hon anser att när behovet finns för anpassning i en klass ska 
man begära in resurs, men denna resurs ska inte kopplas till just den eleven med diagnos. ”I 
de fall en extra resurs blir kopplad till en enskild elev måste man tänka på de sociala 
konsekvenserna av inställningen som omgivningen får av denna elev” (Abrahamsson 
2010:78). Ihrskog (2006) menar att tillgången till ett gott socialt spelfält där barnen kan träna 
sin sociala förmåga är för de flesta barn ett måste för att ett gott resultat ska uppnås 
 
Om skolor eller fritidshem använder sig av för många samlingar som kräver för mycket 
koncentration av eleverna kan det skapa mycket oro i gruppen. ”Vi förväntar oss att 
människor förstår konsekvenserna av sina egna handlingar. Det gör en del människor inte 
och det medför ofta stora svårigheter i deras liv” (Hejskov Jørgensen 2010:27).  Hejskov 
Jørgensen (2010) skriver att många konflikter uppstår vid vänta – situationer som kräver 
uthållighet och när det är dags att byta spår. ”[…] Vi måste förstå att det flesta pedagogiska 
metoderna är utvecklade för vanliga barn. Det innebär att vi inte utan vidare kan använda 
dem på barn med utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” 
(Hejskov Jørgensen 2010:35).   



34 
 

 
”Alla individer idag som fått diagnosen autism har allvarliga symptom inom alla områden av 
den triad som består av kommunikation, sociala och beteendemässiga funktionshinder” 
(Gillberg & Peeters 2002:24). ”Det är den intuitiva förmågan som är begränsad” Lorentz 
(2010:12), detta kan enligt författaren märkas i oförmågan att läsa av sociala umgängesregler 
och sammanhang och förklarar ett antal förmågor som behövs för att styra det egna 
beteendet mot ett mål, där brister i: 
 

förmågan att styra sin uppmärksamhet och sina impulser, att sätta igång och avsluta en 
aktivitet, att planera, organisera, utvärdera resultatet samt att anpassa beteende efter 
situationen är vanliga vid Aspergers syndrom.       (Lorentz 2010:12)  

 
Ett annat kännetecken hos personer med Aspergers syndrom är enligt Lorentz (2010)  att 
dessa personer känner sinnesuttryck på ett ovanligt sätt. ”Vissa sinnesuttryck upplevs 
oerhört starkt, nästan smärtsamt, andra desto svagare” (Lorentz 2010:13). Specialpedagogen 
i den lilla kommunen (2012-09-27) menar att vilka kompisar eleven är med är också oerhört 
viktigt att ha koll på, vilka olika lekar som leks och vilka roller eleven får i de olika 
kompiskonstellationerna. Skolan ska enligt Lgr 11 ”främja elevernas förmåga till ansvar och 
inflytande över den sociala, kulturella och fysiska miljö (Skolverket 2011:15) i detta måste 
pedagogerna ge utrymme för träning men aktivt vara med och styra upp rollerna så det inte 
blir kränkningar av något slag. 

 

5.3 Olika förhållningssätt i arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
Läraren i den lilla kommunen (2012-10-01) har genom åren sett både fördelar och nackdelar 
med att det oftast tillsätts elevassistenter som är väldigt unga och oftast inte har 
djupkunskapen om de diagnoser som elever har som assistenterna jobbar med. Läraren i den 
lilla kommunen (2012-10-01) menar att: 
 

Socialt fungerar dessa unga tjejer, som det ofta är, väldigt bra, men läraren kan se att de 
elever som kräver störst behov av specialkompetens oftast får de pedagoger som är sämst 
utbildade, eller inte har någon utbildning alls.   (läraren i den lilla kommunen 2012-10-01) 

 
Elevassistenten i den stora kommunen (2012-11-24) anser att rätt pedagogik är viktigare än 
en formell utbildning, ”Det är bemötandet som är grunden i arbetet” (Elevassistenten i den 
stora kommunen 2012-11-24).  
 
Gillberg & Peeters (2002) menar att alla pedagoger som jobbar med elever i behov av särskilt 
stöd (och alla andra elever också för den delen) måste se varje enskild elev där eleven 
befinner sig. ”Varje individuell elev måste stödjas på olika sätt” (Gillberg & Peeters 2002:87). 
Abrahamsson (2010) menar att pedagoger måste se bortom det obegripliga beteendet och 
försöka förstå de underliggande orsakerna till problemen. Kutscher (2010) skriver om att vi 
inte kan se barnets hela dag och vad som försiggår i barnets tillvaro. ”När ett barn kliver in i 
klassrummet i början på en ny skoldag vet ingen där vad som hunnit hända tidigare på 
morgonen eller kvällen innan” (Kutscher 2010:63). 

 
Det viktigaste arbetet enligt elevassistenten i den lilla kommunen (2012-10-01) är att kunna 
slussa in eleven i klassen, så att elevens skolgång så småningom kan fungera fullt ut. Läraren i 
den lilla kommunen (2012-10-01) anser att om skolan ska kunna tillgodose dessa elevers 
rättigheter till likvärdig utbildning, krävs det en hög kompetens. Fritidspedagogen i den lilla 
kommunen (2012-10-01) menar att det, inom deras kommun, inte anses vara så viktigt att 
assistenterna har den formella kunskapen om ”deras” elevers diagnoser, utan att det mer 
handlar om att vara ett stöd och att underlätta för eleverna att klara skoldagen. Dock menar 
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fritidspedagogen i den lilla kommunen (2012-10-01) att om denne skulle jobba med en elev 
med diagnos, skulle denne ta reda på allt som gick, om just den diagnosen, för att kunna göra 
ett ”proffsigt arbete”. 

 
Rektorn i den stora kommunen (2012-11-24) anser att i arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd är det viktigt att kunskapen om vilka behov som finns, då det oftast tillsätts en resurs 
som direkt blir knuten till eleven, eller till den klass eleven tillhör. ”Utbildning och kunskap är 
viktiga faktorer i det arbete som ska till”, ”Har resurserna ingen utbildning kan det skapa 
problem” (Rektorn i den stora kommunen 2012-11-24). Detta har rektorn och övriga 
pedagoger i den stora kommunen dock löst på så vis att om elevassistenten är borta tillsätts 
en vikarie för ordinarie lärare, läraren går då in och tar hand om eleverna i behov av särskilt 
stöd och vikarien tar hand om klassen. ”Det är alltid läraren som har det övergripande 
ansvaret över dessa elever, inte assistenten eller specialpedagoger/speciallärare” (Rektorn i 
den stora kommunen 2012-11-24). Rektorn i den stora kommunen (2012-11-24) menar att 
det är alltid lätt att lämna över ansvaret på någon annan. ”Alla pedagoger på skolan måste 
vara med och förankra arbetet med elever i behov av särskilt stöd, annars fungerar det inte” 
(Rektorn i den stora kommunen 2012-11-24). Ordförande i barn- och utbildningsutskottet i 
den lilla kommunen (2012-09-26) tror att man skall ha en flexibel syn på elevassistenter så 
att man inte låser upp en assistent till enbart ett barn, utan synen måste vara att alla som 
jobbar i skolan är till för eleverna så också på fritidshemmen, även om man har olika 
kompetenser och ansvarsområden. Det får inte finnas vattentäta skott mellan 
verksamheterna skola/fritidshem varken på personalen eller vad det gäller lokalutnyttjandet. 
 
Rektorn i den stora kommunen (2012-11-24) berättar att i den stora kommunen får 
elevassistenterna handledning där de kan bolla tankar och idéer som rör deras arbete. Till det 
bjuder den stora kommunen in till föreläsningar bestående av personer med olika diagnoser 
där många av de ”andra föräldrarna” får vara med, vilket bidrar till att förståelsen för elever 
med diagnoser blir mycket bättre. ”Efter den föreläsningen fanns förståelsen för varför saker 
händer och att det faktiskt inte kan rås för att det händer” (Vårdnadshavare i den stora 
kommunen 2012–11-24).  
 
Fritidspedagogen i den stora kommunen (2013-01-17) anser att man alltid prioriterar skolans 
behov av resurser före behovet av resurser som finns på fritidshemmet. “Istället borde man 
titta på den enskilde elevens behov innan man tillsätter resurser och hur denna resurs ska 
fördelas över dagen” (Fritidspedagogen i den stora kommunen 2013-01-17). 
Fritidspedagogen i den stora kommunen (2013-01-17) menar också att resurserna blir ibland 
ojämnt fördelade mellan skoltiden och fritidshemstiden, oavsett elevens behov. ”Med ett 
bättre pusslande av tjänsterna skulle man kunna få ett ännu bättre resultat av arbetet, än 
man når nu” (Fritidspedagogen i den stora kommunen 2013-01-17).  
 
”En diagnos ger inte per automatik en tillsättning av en resurs” (Läraren i den lilla kommunen 
2012-10-01). Läraren på den lilla kommunen (2012-10-01) anser också att om en diagnos ska 
fastställas ska den gagna barnet, annars blir det bara negativt för barnet. Det assistenterna är 
bra på, enligt läraren i den lilla kommunen (2012-10-01) är att assistenterna kan känna efter 
hur läget är för dagen. ”Assistenterna får en otrolig kontakt med den elev de har hand om” 
(Läraren i den lilla kommunen 2012-10-01). Rektorn i den stora kommunen (2012-11-24) 
förklarar att resursfördelningen ser ut så att skolan får en påse pengar, sen är det upp till 
rektorn att göra det som går. ”I ett initialt skede görs en inventering över vilka resurser som 
behövs och budgeten läggs efter det” (Rektorn i den stora kommunen 2012-11-24). Rektorn i 
den stora kommunen (2012-11-24) anser att det tidigare funnits en diagnoshysteri för att få 
extra resurser för elever i behov av särskilt stöd, ”detta har försvunnit med nuvarande 
system” (Rektorn i den stora kommunen 2012-11-24). ”Det finns ju elever i behov av särskilt 
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stöd som inte är diagnostiserade som behöver lika mycket hjälp, dessa elever måste också 
vara med i budgetarbetet” (Rektorn i den stora kommunen 2012-11-24). Innan budgeten 
läggs går elevhälsoteamet igenom behoven och bygger verksamheten efter dessa behov, 
förklarar rektorn i den stora kommunen (2012-11-24). BU – chefen i den stora kommunen 
(2012-11-24) menar att skolan alltid måste ha kompetent personal som kan hantera de 
utmaningar som blir med elever med normbrytande beteende. BU – chefen i den stora 
kommunen (2012-11-24) anser också att assistenter inte borde finnas med i sammanhanget 
då dessa har en förmåga att få elever med normbrytande beteende till att få en utmärkande 
roll i skolan. ”Resurser i klass är ett bättre alternativ där läraren måste ha ett större ansvar än 
vad som blir när en assistent blir knuten till en speciell elev” (BU – chefen i den stora 
kommunen 2012-11-24). 
 
På BFTC (Brief, Family, Therapy, Center) i Milwaukee. USA, utarbetades den 
lösningsfokuserade korttidsterapimodellen. Denna metod ligger till grund för det 
lösningsinriktade pedagogiska arbetet med barn med särskilda behov, som använts mycket i 
Sverige. ”Det grundläggande i arbetsmodellen är att lärare och elev tillsammans ´bygger´ en 
lösning istället för att man löser ett problem” (Måhlberg och Sjöblom 2010:33). Man har 
enligt Måhlberg och Sjöblom (2010) delat in metoden i två huvudgrupper, 1. Förhållningssätt 
och 2. Samtalsmetodik. ”Med de kreativa frågorna i centrum innebär ett intensivt lyssnande, 
mycket bekräftelse i form av positiv feedback, medveten stimulas av den empatiska 
förmågan samt visad respekt för individen” (Måhlberg och Sjöblom 2010:69). 
 
Forskaren Eva Hjörne (2012) docent vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik på 
Göteborgs universitet, ska under tre år undersöka undervisningspraktiker och 
identitetsformering i särskilda undervisningsgrupper. Studien ska öka kunskap om hur 
undervisningen går till, hur de olika skolämnena hanteras, hur ämnesstudier bedrivs och om 
undervisningen är ämnesintegrerad.  
 

Barn som inte når målen sätts allt oftare i särskilda undervisningsgrupper. Barnens 
svårigheter förklaras med en rad olika neuropsykiatriska diagnoser som AD/HD och 
Aspergers syndrom. Den diagnostiska kulturen har fått fäste i skolans värld.                           
      (Ewa Hjörne 2012) 

 
”Specialpedagogik ska fungera välgörande för individen. Om än inte symtomen kan 
elimineras så kan de eller deras konsekvenser åtminstone lindras” (Persson 2008:30). 
Författaren menar att lokaliseringen av avvikelsen till individen själv och beskrivningen av det 
som en funktionsstörning innebär vidare att individens omgivning i ringa grad ifrågasätts eller 
utmanas som orsak till att svårigheter uppkommer. 
 

Eftersom det här neurologiskt grundade problemet inte kommer att gå över den här 
veckan heller, har vi två saker att välja på: antingen att fortsätta att ge hjälp med det som 
inte fungerar innan det går fel, eller att straffa barnet när felet redan är ett faktum. 
     (Kutscher 2010:126). 
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5.4 Sammanfattning av analyskapitlet 
Synen på eleven är oerhört betydelsefull för hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
bedrivs. Grundsynen på eleverna bestämmer den fortsatta riktningen på det pedagogiska 
arbetet. Har pedagogerna eller politikerna synen att arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd enbart handlar om stökiga, kostsamma elever, ”Att det idag är okoncentrerade, 
oteoretiska, udda och egensinniga barn som utgör de stora problemen,[…]” (Börjesson 
2002:91), blir arbetet efter den problematiken. Har pedagogerna och politikerna istället 
inställningen att arbetet med elever i behov av särskilt stöd, behöver en annan pedagogisk 
kunskap, ”den läraren såg möjligheterna och inte problemen” (Vårdnadshavare i den lilla 
kommunen 2012-09-26), visar detta examensarbete att man kan nå ett bättre resultat.  
 
Hejskov Jørgensen (2010) menar att ”Om man har ansvaret även för beteendehanteringen 
måste man själv lära sig hur man ska jobba” (Hejskov Jørgensen 2010:10). Mycket av det som 
definieras som problemfyllt beteende är som Hejskov Jørgensen (2010) skriver, att det är 
omgivningens maktlöshet som gör beteendet till ett problem, där det gäller att kunna lära sig 
att hantera de situationer som dyker upp på rätt sätt.”Ansvaret måste vara omgivningens 
eftersom det är omgivningen som har problemet” (Hejskov Jørgensen 2010:13). ”Den 
pedagogiska uppgiften blir därför inte att stoppa beteendet, utan att uthärda beteendet och 
jobba med orsaken till beteendet” (Hejskov Jørgensen 2010:16).  
 
BU-chefen i den lilla kommunen (2012-10-24) menar att skolvärlden ibland kan vara ganska 
fyrkantig då det krävs att eleverna ska ha inne/ytterskor, kläder efter väder eller olika 
insamlingar till resor som kan sätta dessa elever i ofördelaktiga sociala situationer. Vid dessa 
situationer menar BU-chefen i den lilla kommunen (2012-10-24) att ett gott pedagogiskt 
arbete måste till för att minimera de yttre påverkansfaktorerna som kan göra skoldagen 
lättare för dessa elever. ”Utan den lärarens kunskap hade det inte gått så bra som det 
gjorde” (Vårdnadshavare i den lilla kommunen, 2012-09-26). 
 
”Det är bemötandet som är grunden i arbetet” (Elevassistenten i den stora kommunen 2012-
11-24). 
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6. Diskussion 

I detta kapitel redovisar jag mina egna iakttagelser och reflektioner som utifrån studiens syfte 
och frågeställning har uppkommit i samband med litteraturstudierna, intervjuerna och 
skrivandet och hur det går att gå vidare med det materialet jag åstadkommit. 
 

6.1 Mina nya erfarenheter – utifrån vad undersökningen visat på? 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur vårdnadshavare, assistenter, 
fritidspedagoger, lärare, rektorer, specialpedagoger, barn- och utbildningschefer och de 
politiskt ansvariga i de undersökta kommunernas ser på arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd och om detta arbete skiljer sig beroende av kommuners storlek och var i Sverige 
kommunen finns. 

 
Examensarbetet visar att möjligheterna till en likvärdig utbildning finns och det har varit 
oerhört intressant att fundera på vad som krävs för att nå likvärdigheten i utbildningen. En 
annan underliggande tanke jag haft med mig under hela tiden är: Vad kan jag lära mig av 
detta?  
 
Skillnaden mellan den stora och lilla kommunen som jag kunnat utläsa av alla intervjuer är att 
den stora kommunen arbetar mer med utbildningar och handledning till de pedagoger som 
är anställda för att närmast arbetar med elever i behov av särskilt stöd, än vad den lilla 
kommunen gör. En annan stor skillnad är den att i den stora kommunen har läraren i den 
klass eleven i behov av särskilt stöd tillhör ett större ansvar över eleven, då läraren går in och 
”har hand” om utbildningen för eleven i behov av särskilt stöd om assistenten är sjuk, detta 
med grundtanken att det alltid är ordinarie lärare som är ansvarig för utbildningen Ett 
liknande förfaringssätt går inte att få fram av intervjuerna av pedagogerna i den lilla 
kommunen att de gör på samma sätt. Den stora kommunen förfaringssätt anser jag har 
otroligt stor betydelse för möjligheterna till en likvärdig utbildning för elever i behov av 
särskilt stöd. Både vad det gäller ren utbildning men också i synen på eleven. 
 
Hejskov Jørgensen (2010) menar att ”Om man har ansvaret även för beteendehanteringen 
måste man själv lära sig hur man ska jobba” (Hejskov Jørgensen 2010:10). Mycket av det som 
definieras som problemfyllt beteende är som Hejskov Jørgensen (2010) skriver att det är 
omgivningens maktlöshet som gör beteendet till ett problem, där det gäller att kunna lära sig 
att hantera de situationer som dyker upp på rätt sätt. ”Ansvaret måste vara omgivningens 
eftersom det är omgivningen som har problemet” (Hejskov Jørgensen 2010:13). ”Den 
pedagogiska uppgiften blir därför inte att stoppa beteendet, utan att uthärda beteendet och 
jobba med orsaken till beteendet” (Hejskov Jørgensen 2010:16). Om man som i den lilla 
kommunen kanske inte ens sätter till vikarier då ordinarie assistent är borta, anser jag att den 
lilla kommunen inte tar ansvar över utbildningen utan mer ”rider ut” dagen om de fattas en 
assistent. Handlar det då om elever med problem med att läsa av de sociala 
umgängesreglerna eller har svårt att styra uppmärksamheten eller sina impulser blir det 
problem och den trygghet eleverna har inte kommer till skolan och inte heller en vikarie som 
i bästa fall eleverna känner igen, skapas ett problem som med det arbetssätt den stora 
kommunen använder sig av, ganska lätt kan elimineras. Hjörne (2012) menar att enligt 
hennes erfarenhet är det lärarna som har den bästa kompetensen att sköta undervisningen 
för elever i behov av särskilt stöd. Det är oftast lärarna som känner eleverna (eller borde vara 
det) bäst och elever i behov av särskilt stöd behöver mer än ”vanliga” elever den trygghet 
som skapas genom kontinuitet och rutiner.  
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Vårdguiden (2012) skriver att hur man som vuxen upplever sin funktionsnedsättning beror på 
hur svåra symtom man har och hur mycket stöd och hjälp man har fått under sin uppväxt. Att 
förstå att arbetet med elever i behov av särskilt stöd är otroligt viktigt tror jag alla håller med 
om. Då får skolvärden inte hamna i det som Nordin Hultman (2004) menar som 
felsökningsstrategier för att få till en diagnos och med den diagnosen få till assistenter. Vi 
måste se till eleven och dennes behov och inte skolans behov då de anser att eleven i behov 
av särskilt stöd kräver ”för mycket” resurser från den ”ordinarie” verksamheten.  
 
Samsynen hos de båda kommunerna är att arbetet med elever i behov av särskilt stöd är 
otroligt viktigt. Fritidspedagogen i den lilla kommunen anser att om denne skulle jobba med 
elever med diagnos skulle fritidspedagogen i den lilla kommunen: ”Ta reda på allt som gick 
om just den diagnosen för att kunna göra ett proffsigt arbete!” (fritidshemspedagogen i den 
lilla kommunen 2012-10-16). Läraren i den lilla kommunen (2012-09-26) menar att 
kommunerna inte sköter sitt uppdrag då det gäller det skolverket kräver: ”Att varje elev ska 
få den kunskap som krävs ur elevernas rättighet till likvärdig utbildning” läraren i den lilla 
kommunen (2012-09-26). Rektorn i den lilla kommunen (2012-09-22) menar att arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd inte är ”vallning” utan anser att det är ett ”Ytterst viktigt 
arbete som måste ses med stor profession” Rektorn i den lilla kommunen 2012-09-26). Barn- 
och utbildningschefen i den lilla kommunen (2012-08-15) menar att pedagogerna måste vara 
utbildade och kunniga inom sitt område för att kunna göra ett bra arbete, ”kunskaperna som 
pedagogerna har, bestämmer kvalitén i arbetet” Barn- och utbildningschefen i den lilla 
kommunen 2012-08-15). Läraren i den stora kommunen (2012-11-24) menar att den 
assistent som tillsätts är oerhört viktig för hur arbetet elever i behov av särskilt stöd blir. 
Rektorn i den stora kommunen (2012-11-24) tycker att om det tillsätts resurser och denna 
resurs inte har någon utbildning ”kan detta skapa problem” (Rektorn i den stora kommunen 
201-11-24). Barn- och utbildningschefen i den stora kommunen (2012-11-24) anser att den 
skickligaste pedagogen ska ha hand om de elever som kräver mest pedagogisk kunskap. ”Där 
finns kunskapen, förståelsen och möjligheterna för ett gott arbete” (BU – chefen i den stora 
kommunen 2012-11-24). Med en god kunskap menar barn- och utbildningsordförande i den 
stora kommunen (2013-01-17) att skolan kan nå ett bättre resultat i arbetet med elever i 
behov av särskilt stöd, än vad man gör om inte kunskapen finns. Trots denna inställning 
anställs det inte, framför allt inte i den lilla kommunen, assistenter med utbildning, 
erfarenheter eller goda kunskaper om hur arbete med elever i behov av särskilt stöd ska 
bedrivas. Vad detta beror på kan man bara spekulera i, men jag tror att det kan ha både med 
ekonomin att göra men också möjligheterna till rekrytering av utbildad personal till 
framförallt en mindre kommun. Att man i ett initialt skede satsar mer resurser i form av 
välutbildade pedagoger för att förebygga framtida bekymmer där det i slutända kan generera 
i färre utgifter tror jag inte kommunerna förstår eller inte vill se då det initialt kostar mycket 
pengar. Ett sådant synsätt borde förankras bättre mellan de olika delarna av kommunen 
(Politiker – chefer – pedagoger - vårdnadshavare). Fritidspedagogen i den stora kommunen 
(2013-01-17) anser att fritidshemmet alltid ser efter elevernas behov, men rektor och 
politiker ser alltid efter ekonomin: “där prioritet ett alltid är att hålla budgeten” 
(Fritidspedagogen i den stora kommunen 2013-01-17) Fritidspedagogen i den stora 
kommunen (2013-01-17) menar att om man lägger mycket resurser på elever i behov av 
särskilt stöd när de är unga betalar det sig i långa loppet. Detta synsätt har också 
specialpedagogen i den stora kommunen (2012-11-24) som anser att: ”ju tidigare i en elevs 
skolgång man gör åtgärder ju bättre resultat får man” (Specialpedagogen i den stora 
kommunen 2012-11-24).  
 

 
Skillnader om möjligheterna till en likvärdig utbildning för elever i behov av särskilt stöd 
skiljer sig beroende på hur storleken på kommunen är, beror mer på de olika pedagogernas 
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syn på hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd bör bedrivas, än storleken på 
kommunen eller vart i landet kommunen finns. De enskilda rektorerna, lärarna och 
assistenternas engagemang och inställning till arbetet har mycket större betydelse än hur 
stor kommunen är eller vart i landet den ligger. Möjligen kan kommunernas olika 
organisationer, som kan skilja på storleken, skapa bättre förutsättningar för assistenterna om 
organisationen är stor och fler möjligheter till ett större kontaktnät med kunskaper och 
förutsättningar finns. Att påstå att storleksskillnaden per automatik försvårar för de elever 
som tillhör den lilla kommunen och att de då får sämre möjligheter till en likvärdig utbildning 
anser jag inte finns. 

 
Detta examensarbete har gett mig en otrolig kunskap om de olika diagnoserna. Framför allt 
de olika diagnoserna som vi pedagoger kan komma i kontakt med i vårt vardagliga arbete. Att 
det är ytterst viktigt hur vi pedagoger ställer oss till arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd, där synen och bemötandet av elever i behov av särskilt stöd är grunden för hur arbetet 
blir. 

 
En av fritidspedagogerna berättar att höstterminen alltid är kaosartad innan allt arbete 
lägger sig och pedagogerna hittar ”rätt” arbetssätt med eleverna. “Om det kommer en ny 
elev under terminerna kan det bli problem, framför allt om den eleven tidigare hade assisten 
men inte får det i sin ´nya skola´” (Fritidspedagogen i den stora kommunen 2013-01-17). Vid 
dessa tillfällen menar fritidspedagogen i den stora kommunen 2013-01-17) att skolan måste 
ha maxat med resurser till att börja med för att kunna få alla elevers start så smidig och bra 
som möjligt, framför allt elever i behov av särskilt stöd, för att eleven inte ska få någon 
negativ stämpel på sig. Dessa tidiga insatser är oerhört viktiga för att alla ska kunna få en så 
god arbetsmiljö som möjligt. Denna syn tror jag inte finns inom kommunerna där det får 
ordna sig tills det så småningom lugnar ner sig och allt börjar fungera bättre.   
 
Ordförande i barn- och utbildningsutskottet i den stora kommunen (2013-01-17) menar att 
om det är oordning i klassen går det över på de ”svaga” eleverna som inte får den lugn och ro 
som ”de” behöver. ”På samma vis behövs det ordning och reda för att de ´högbegåvade´ 
eleverna ska kunna tillgodose sina behov” (Ordförande i barn- och utbildningsutskottet i den 
stora kommunen 2013-01-17). Det är inte bara de elever i behov av särskilt stöd med olika 
”bokstäver och diagnoser” som har rätt till likvärdig utbildning.  
 
Mycket av detta examensarbete har handlat om elever i behov av särskilt stöd som har 
diagnos och med det fått en assistent. Vad vi glömmer är de ”högpresterande” eleverna som 
skulle behöva assistenter för att tillgodose sina behov, på samma sätt som det nästan aldrig 
tillsätts resurser för ”lågpresterande” elever utan diagnos. 

 
Kutscher (2010) föreslår att vi ska spänna upp ett skyddsnät till det barn med särskilda behov 
för: ”Om hon klarar uppgiften på egen hand behövs du inte, och det gör heller ingen skada 
om du står intill. Om hon inte klarar uppgiften på egen hand betyder din närvaro att hon 
landar mjukare” (Kutscher 2010:127). Att vi ska vara ett stöd håller jag med om fullt ut men 
vi måste lära oss att assistenters uppdrag inte handlar om ”vallning” av eleverna utan att det 
på samma sätt ska ses som ett läruppdrag där det ibland krävs lite andra metoder för att 
kunskapen ska falla på plats. 
 
Fritidspedagogen i den stora kommunen (2013-01-17) kan ibland se att skolan och rektorn 
anser att barnen helt plötsligt blir “friska” när skolan slutar, då man menar att elevens 
assistent inte behöver vara med på fritidshemmet under eftermiddagen, trots att det ibland 
blir väldigt stökigt på eftermiddagarna och med det påverkar elever i behov av särskilt stöd 
mer än ”vanliga” barn, som visserligen också är trötta efter skolans slut. Detta synsätt har jag 
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själv varit med om i mitt yrkesverksamma liv, där man på fritidshemmet får klara sig med 
ordinarie personalstyrka trots att det kan vara flera elever med till exempel Autism som 
kräver både struktur och en lugn tillvaro. Det arbetssätt som fritidshemspedagogen i den lilla 
kommunen skriver om att den har kommit i kontakt med assistenter som kommer till 
fritidshemmet för att ”pusta ut” och lämnar över ansvaret till fritidshemmets pedagoger, är 
en olycklig inställning då det ger signaler som att fritidshemmet inte är lika viktigt som 
verksamhet. På samma sätt känner jag att kommunerna tänker att alla eleverna är 
”brukartal” och ”parametrar” i ett resursfördelningssystem och inte individer med olika 
behov och krav för att kunna tillgodogöra sig den utbildning de har rätt till. Att till exempel 
utgå från att det ska vara en heltidspedagog per 27 elever är otroligt olyckligt om man inte 
ser individerna som människor av kött och blod med olika förutsättningar och inte bara ett 
tal i en budget som till varje pris ska hållas. 
 
Likvärdig utbildning är det sammanhållande ordet i detta examensarbete. Likvärdig 
utbildning till vad? har jag funderat på när jag skrivit. Att som skolverket skriver i Lgr 11 där 
alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning var helst i landet utbildningen sker. Allt detta ska 
givetvis beaktas med full respekt men jag skulle vilja vinkla detta lite. Likvärdig utbildning 
anger inte att alla jämnåriga elever ska få samma utbildning under samma år och termin. Jag 
håller med rektorn i den lilla kommunen som anser att elever alltid tar igen det de missar i 
utbildningsväg när man måste fokusera på annat än just utbildning. BU – chefen i den stora 
kommunen (2012-11-24) ställer frågan: Vad händer om fem eller tio år? Den frågan anser jag 
att vi måste ställa oss när vi funderar på vilka insatser som ska genomföras. I arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd skriver Kutscher (2012) att de problem som elever i behov av 
särskilt stöd har, går inte över idag. Arbetet med elever i behov av särskilt stöd måste vara 
välplanerat med ett uttryckt syfte att göra det som är bäst för eleven i längden, inte det som 
blir billigast för kommunen idag. Att använda sig av det som Persson (2008) beskriver som 
felsökningsstrategier är som jag ser det helt fel utifrån tanken att man letar diagnoser på 
elever som på ett eller annat sätt ”avviker” från det ”normala”, enbart för att få till diagnoser 
och därmed få det lättare att få till en högre ekonomisk tilldelning till assistenter.  
 
Alla, både elever och pedagoger, kan hamna i olika livsöden under perioder som på olika sätt 
påverkar förmågan att ge/ta till sig kunskap. Det kan handla om till exempel en flytt, en 
skilsmässa, någons bortgång eller liknande. Vid dessa situationer behöver elever en trygg 
tillvaro och framförallt kamraterna har då en stor betydelse för hur eleven klarar av sin 
situation. På samma sätt behöver elever i behov av särskilt stöd en god social miljö, där 
kamrater är otroligt viktiga. Flera av författarna och de intervjuade pedagogerna ser vikten av 
att elever i behov av särskilt stöd inte får stämpeln på sig som avvikare, det som i sin tur 
försätter eleverna i en ännu värre situation utöver den problematik som blir vid utredningar 
och eventuella diagnoser. Abrahamsson (2010) menar att alla måste fokusera på varför 
elever i behov av särskilt stöd gör det de gör, inte på vad det är de gör, kan man få elever i 
behov av särskilt stöds klasskamrater att förstå vad som gör att det blir som det blir när det 
händer ovanliga och tråkiga saker runt en elev i behov av särskilt stöd, tror jag att man kan 
förändra synen på de elever som på ett eller annat sätt stör klasskamrater eller i värsta fall 
beter sig så att klasskamraterna blir rädda och inte vill gå till skolan. Vid liknande tillfällen 
löser man inte situationer genom att pedagogerna sitter i ett eget angränsande rum med 
eleven i behov av särskilt stöd och till exempel äter mat, då mycket av det sociala livet skapas 
i just matsituationer, där enligt Ihrskog (2006) mycket av elevernas fritid planeras. Genom 
det förfarandet gör man att elever i behov av särskilt stöd automatiskt hamnar utanför. 
Tillsammans med, inte mot, alla eleverna i klassen där samförstånd och tolerans av att det 
ibland blir fel och att det inte alls var meningen det som hände, tror jag att vi kan skapa 
betydligt bättre förutsättningar till en likvärdig utbildning helt oberoende hur stor 
kommunen är eller var helst i landet kommunen ligger. 



42 
 

 
Som fortsatt forskning av detta examensarbete vore det intressant att följa forskaren Eva 
Hjörnes pågående undersökning av undervisningspraktiker och identitetsformering i särskilda 
undervisningsgrupper.  Hjörne (2012) skriver att man vet för lite om hur undervisningen för 
elever med diagnoser går till konkret, vilka hänsyn som tas till elevens individuella 
förutsättningar och behov när specialpedagogiska lösningar används. Jag kan ur min 
erfarenhet i mitt yrkesverksamma liv känna att man i arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd bara gör korta med inte alltid genomtänkta insatser där arbetssättet för elevens bästa 
inte alltid är i första rummet, för att ibland ”bara göra något” då pressen från omgivningen 
blivit för stor. Vid dessa lägen skulle det vara en god idé om man tog del av Hjörnes resultat 
av (när den är färdig) hur man bäst ska jobba med undervisningen för elever med diagnos.  
 
Det vore också intressant att belysa ekonomin som en följd av arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd i de olika kommunerna, där frågan hur mycket som arbetet med elever i behov 
av särskilt stöd ”belastar” den totala skolbudgeten i de olika kommunerna. Det vore 
intressant att rent konkret forska i hur stor ”belastning” det i verkligheten är med dessa 
insatser. Man skulle då kunna räkna på hur mycket rent procentuellt det verkligen tar av den 
totala budgeten, för att få hållbara argument för hur viktigt arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd är. En sådan undersökning skulle också kunna beräkna hur mycket kommunerna 
skulle kunna spara, om det som de flesta pedagogerna i undersökningen menar är ett måste i 
arbetet med elever i behov av särskilt stöd, nämligen snabba och tydliga insatser i de tidiga 
åldrarna.  
 
Jag vill avsluta detta examensarbete med citat av Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom (2010) 
som har fastnat hos mig och som jag tänker leva efter under mitt fortsatta arbete med alla 
underbara elever på de fritidshem jag får förmånen att jobba på. 
 
”Om det inte är trasigt så laga det inte”, ”Gör mer av det som funkar” och ”Om det inte 
funkar, gör något annorlunda” (Måhlberg och Sjöblom 2010:14). 
 

... men: Inte utan min assistent 
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Bilagor 

 
I denna punkt redovisas de bilagor som ligger till grund för arbetet. 
 
Bilaga A. Inflexibilitet, grundläggande belastningsfaktorer som påverkar det vardagliga arbetet och 
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Bilaga A. Inflexibilitet, grundläggande belastningsfaktorer som påverkar det vardagliga 
arbetet och Lågaffektivt bemötande 

 
Inflexibilitet 
Hejskov Jørgensen (2010) beskriver Inflexibilitet som ett diagnoskriterium i autismspektret 
som ofta beskriver ett problem hos människor med ADHD, Touretts syndrom eller 
utvecklingsstörning, inte minst hos människor med Downs syndrom. ”Inflexibilitet beskrivs 
ofta som en av våra brukares förutsättningar för att vara i världen” (Hejskov Jørgensen 
2010:78). Inflexibilitet menar Hejskov Jørgensen (2010) är besläktad med tvångsmässighet 
och med det kan man förhålla sig till det. Det författaren menar med detta är att vi 
pedagoger måste låta alla dessa tvångsbeteende få spelrum om vi anser att det egentligen 
inte gör något i det stora hela. ”Begreppet flyttar fokus från brukarens vilja till brukarens 
förmåga och ansvaret till oss” (Hejskov Jørgensen 2010:80). 
 
Grundläggande belastningsfaktorer som påverkar det vardagliga arbetet 
Hejskov Jørgensen (2010) beskriver i sin bok tolv olika situationer eller tillfällen som kan bidra 
till att det vardagliga arbetet påverkas negativt beroende på hur en elevs vardagliga liv är för 
dagen. Det kan vara: 1. Svag förståelse för sammanhang, där orsak och verkan kan vara svår 
att förstå, 2. Exekutiva svårigheter, med till exempel bristande förmåga att kunna planera 
och genomföra saker med svag förståelse för sammanhang och förståelse för sitt egna 
beteende, 3. Bristande struktur, där rätt sorts struktur kan kompensera för vissa exekutiva 
svårigheter, 4. Sömnsvårigheter är otroligt vanligt hos elever med neuropsykiatriska problem 
såsom Aspergers och ADHD och givetvis påverkar dagsformen, 5. Sinnesöverbelastningar 
med otroliga svårigheter att sortera intryck framför allt vid för mycket ljud, 6. För höga eller 
för många krav, som kan ge stora problem, 7. Familjerelaterade problem, som indirekt 
påverkar hur dagsformen är, det kan t.ex. handla om Konflikter mellan vårdnadshavarna 
o.s.v., 8. Utanförskapet som många av dessa elever känner, gör att eleven påverkas av hur 
den tolkas av omgivningen, 9. December månad, då allt händer och skapar en otroligt stress 
hos elever med dessa problem, 10. Stora livshändelser som t.ex. byte av skola, 11. 
Pollenallergi är också en grundläggande belastningsfaktor under de perioderna, och till sist 
12. Smärttillstånd som inte alls är ovanliga hos människor med utvecklingsstörningar. Alla 
dessa faktorer måste vi pedagoger ha med oss och hantera när vi ska genomföra vårt dagliga 
arbete med dessa elever.  
 
Lågaffektivt bemötande 
Hejskov Jørgensen (2010) föreslår ett lågaffektivt bemötande för att inte trissa upp affekten i 
arbetet med utåtagerande brukare, där följande punkter kan vara bra att följa: - Sätt dig! 
gärna på golvet då du tar mindre plats i brukarens medvetande, - Prata lugnt! och om 
brukaren förlorar kontrollen bör man inte prata alls, - Ge dej! även om det känns som ett 
nederlag, - Byt personal! om det märks att det inte går att lösa konflikten som uppstått och - 
Vänta! tills allt gått över naturligt, ”Vi ska vara en lugnande faktor i brukarens värld” (Hejskov 
Jørgensen 2010:194).   
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Bilaga B. Diagnoskriterier enligt DSM – IV  
I denna bilaga redovisas den diagnosiska och statistiska manual (DSM) som sammanställs och 
uppdateras av American Psychiatric Association. 
 

A.  Totalt sex (eller fler) poster från (1), (2) och (3), med minst två från (1) och en vardera 
från (2) och (3): 

 
1 Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande 

sätt: 
(a) Påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteende 

såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i 
den sociala interaktionen. 

(b) Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för 
utvecklingsnivån.  
Brist på spontan vilja att dela glädje, intresse eller aktiviteter med andra 
(till exempel visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på 
sådant som är av intresse). 

(c) Brist på social eller emotionell ömsesidighet. 
 

2 Kvalitativ nedsättning av kommunikationen, vilket visar sig på minst av ett av följande 
sätt. 

(a) Försening eller total avsaknad av verbal språkutveckling (ej tillsammans 
med försök att kompensera genom alternativa kommunikationssätt, som 
gester och mimik). 

(b) Hos individer med adekvat tal, en markant nedsättning av förmågan att 
inleda och uppehålla en konversation med andra människor. 

(c) Stereotypt och repetitivt språkbruk eller idiosynkratiskt språk. 
(d) Avsaknad av varierad, spontan låtsatslek eller socialt härmande lek som 

motsvarar utvecklingsnivån. 
 

3 Begränsande, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter 
vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

 
(a) Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsande 

intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering. 
(b) Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer. 
(c) Stereotypa och upprepande motoriska manér (till exempel vifta eller vrida 

händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen). 
(d) Enträgen fascination inför delar av saker. 

 
B. Försening eller onormal funktion inom minst ett av följande områden, med början före 3 

års ålder: 
(1) Social interaktion 
(2) Användningen av språket i social kommunikation 
(3) Symbol- och fantasilek 

 
C. Störningen kan inte snarare hänföras till Retts syndrom eller desintegrativ 

barndomsstörning 
Allt enligt Gillberg & Peeters 2002:38 – 39 
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Bilaga C. Diagnoskriterier enligt ICD – 10 
 

Kvalitativ nedsättning av ömsesidig social interaktion, manifesterat på minst två av följande 
sätt: 
 

1. Misslyckas med att använda blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester på ett 
adekvat och avpassat sätt i social interaktion. 

2. Misslyckas med att utveckla relationer med jämnåriga som innefattar ett ömsesidigt 
delande av intressen, aktiviteter och känslor. 

3. Söker sällan tröst och deltagande hos andra människor vid stress eller vånda. och/eller 
erbjuder sällan tröst och delaktighet till andra människor när de visar tecken på vånda 
eller sorg. 

4. Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller gemensamma mål med andra 
människor. 

5. Brist på socioemotionell ömsesidighet, visad genom nedsatt eller avvikande gensvar på 
andra människors känslor, eller bristande anpassning av beteendet till rådande socialt 
sammanhang, eller en dålig integration av sociala, emotionella och kommunikativa 
beteenden.  

 
Kvalitativ nedsättning av kommunikation, manifesterat på minst ett av följande sätt: 
 

1. Försening eller total avsaknad, av utvecklingen av talat språk som inte åtföljs av försök att 
kompensera genom bruk av gestik och mimik som ett alternativt sätt att kommunicera 
(ofta föregånget av en avsaknad av kommunikativt ”babblande”). 

2. Avsaknad av varierande låtsaslekar eller (i lägre ålder) socialt härmande lek. 
3. Relativt bristande förmåga att inleda och upprätthålla konversationer. 
4. Stereotypt och repetitivt språkbruk eller idiosynkratisk användning av ord eller meningar. 
 
Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter, 
manifesterat på minst ett av följande sätt: 
 

1. Överdriven upptagenhet av stereotypa och begränsade intressen. 
2. Till synes tvångsmässigt fasthållande vid specifika, icke funktionella rutiner eller ritualer 
3. Stereotypa och repetitiva motoriska manér 
4. Upptagenhet av delar av föremål eller icke-funktionella delar av lekmaterial. 
 

Allt enligt Gillberg & Peeters 2002:38 – 39 
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Bilaga D. Autism och Aspergers syndrom 
Skillnaden mellan en person med Aspergers syndrom och en person med 
utvecklingsstörning och autism är enorma, trots att båda har ett autismtillstånd. Den 
ena kan vara civilingenjör och den andre språklös, bo på ett boende och ha daglig 
verksamhet.            (Hejskov Jørgensen 
2010:6) 

 
”Aspergers syndrom och andra autismtillstånd innebär att man har svårt att förutsäga 
framtiden överhuvudtaget” (Hejskov Jørgensen 2010:55), med detta menar författaren att 
det krävs struktur i arbetet med dessa elever och att strukturen är basen för 
autismpedagogiken. ”Har man svårigheter att förstå orsak och verkan i ett större 
sammanhang blir det förstås svårt att räkna ut möjliga orsaker till sitt eget beteende” 
(Hejskov Jørgensen 2010:65). 
 
”Alla individer med autism uppvisar beteendemässiga avvikelser alltsedan sitt första 
levnadsår. Dessa egenheter tros avspegla en utarmad, inskränkt fantasi som bara tillåter en 
begränsad beteenderepertoar” (Gillberg & Peeters 2002:31). Vad som orsakar autism är 
enligt Gillberg & Peeters (2002) inte helt klarlagt, dock är det uppenbart att det rör sig om en 
neurologisk störning. 
 
Gillberg & Peeters (2002) tar upp diagnostiseringssystemen DSM-IV och ICD-10 som de mest 
utvecklade systemen för att ställa diagnosen autism och dessa redovisas lite närmre i 
punkterna 3.1.1 och 3.1.2  
 
Gillberg & Peeters (2002) skriver att synsätet på autism ändrats till en störning i utvecklingen 
och inte längre som en psykisk sjukdom och betonar att det är viktigt att beskriva autism som 
en störning som påverkar individer, inte som termer som ”autistiska barn” eller ”autister”. 
”Barn, tonåringar och vuxna med autism har eller lider av autism: de är inte autistiska” 
(Gillberg & Peeters 2002:23). ”Alla individer idag som fått diagnosen autism har allvarliga 
symptom inom alla områden av den triad som består av kommunikation, sociala och 
beteendemässiga funktionshinder” (Gillberg & Peeters 2002:24). Gillberg & Peeters (2002) 
skriver att det är de förspråkliga och språkliga interaktions- och förståelseproblem – såväl 
som problem med gastik, mimik och kroppsspråk – underförstådda när man diskuterar 
kommunikationsproblem i samband med autism. 
 
Det som mest kännetecknar autism är att ”det talande språket är […] avvikande, Det brukar 
vara formellt och bokstavligt och framförs entonigt med en röst som har en annorlunda 
klang, tonhöjd och styrka” (Gillberg & Peeters 2002:26). Strikta rutiner och ritualer där 
stereotypa intressen uppstår är också ett kännetecken enligt Gillberg & Peeters (2002).  Ett 
annat huvudproblem som författaren tar upp är bristen på ömsesidighet, där det ses som att 
elever med autism verkar helt avskurna från omvärlden. Författarna skriver att 80 % av 
människorna med klassisk autism har ett IQ under 70. Vid Aspergers syndrom är enligt 
Gillberg & Peeters (2002)  IQ nivån högre än 70. ” […] människor med autismliknande 
tillstånd kan ligga på vilken nivå som helst” (Gillberg & Peeters 2002:51). 
 
Gillberg & Peeters (2002) tar i boken upp att specialister har svårt att placera Aspergers 
syndrom i förhållande till Klassisk ”autism.”. ”Frågan är om det är en extrem variant av 
´normalitet´ med en något nedsatt förmåga till kommunikation och fantasi, eller en vanlig 
autism med högre intelligensnivå och större verbal förmåga” (Gillberg & Peeters 2002:33). 

 
”autism är vanligare bland män än bland kvinnor. Kliniker rapporterar vanligtvis att det är 
minst tre gånger så vanligt bland pojkar” (Gillberg & Peeters 2002:50). Författarna skriver att 
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skillnaden i respresentrationen av autism mellan könen, kan bero på att autism yttrar sig på 
ett olikartat sätt hos det kvinnliga könet. ”Flickor – med eller utan autism - kan ha något 
bättre utvecklat språk och sociala färdigheter än pojkar och deras intressemönster kan vara 
mindre begränsat och `tekniskt´ än pojkar” (Gillberg & Peeters 2002:50). Flickor med 
Aspergers syndrom upptäcks enligt författaren mer sällan, då flickor oftast mer ytligt sätt har 
en god social kompetens även om de har samma grundläggande nedsättning i förmågan till 
kontakt och kommunikation. 

 
Gillberg & Peeters (2002) tar upp ärftlighetsaspekten som finns i samband med autism och 
Aspergers syndrom, där de menar att syskon till barn med autism ha en betydligt större risk 
att få autism än de barn som föds utan syskon med autism. ”Ungefär 5 % av helsyskon till 
människor med autism har själva autism (jämfört med 0,1 av totalbefolkningen)” (Gillberg & 
Peeters 2002:53). ”Vid Aspergers syndrom […] finns ofta en släkting i första led (far, bror 
eller, mer sällsynt, mor) med Aspergers syndrom eller ett liknande personlighetsproblem” 
(Gillberg & Peeters 2002:54). 
 
Lorentz (2010) beskriver Aspergers syndrom som en form av autism hos normalbegåvade 
personer, ett syndrom man föds med och har med sig hela livet. I Diagnoskriterierna för 
Aspergers syndrom räknar Lorentz (2010) upp två olika kriterier, - Allvarliga begränsningar till 
ömsesidigt socialt spel och - Begränsande, repetitiva och stereotypa beteendemönster, 
intressen och aktiviteter. ”Det är den intuitiva förmågan som är begränsad” Lorentz (2010). 
Detta kan enligt författaren märkas i oförmågan att läsa av sociala umgängesregler och 
sammanhang och förklarar ett antal förmågor som behövs för att styra det egna beteendet 
mot ett mål, där brister i ”förmågan att styra sin uppmärksamhet och sina impulser, att sätta 
igång och avsluta en aktivitet, att planera, organisera, utvärdera resultatet samt att anpassa 
beteende efter situationen är vanliga vid Aspergers syndrom” (Lorentz 2010:12). Ett annat 
kännetecken hos personer med Aspergers syndrom är enligt Lorentz (2010)  att dessa 
personer känner sinnesuttryck på ett ovanligt sätt. ”Vissa sinnesuttryck upplevs oerhört 
starkt, nästan smärtsamt: andra desto svagare” (Lorentz 2010:13).  
 
Abrahamsson (2010) skriver att förmågan att filtrera, ljud, ljus, smak, lukt och känsel som kan 
vara svårast för de flesta, men att alla variationer förekommer eftersom alla är individer, 
även om de råkar ha samma diagnos. ”I livet får vi ständigt uppleva att saker inte alltid är 
som man förväntar sig och just oförutsägbarheten blir för individer med 
perceptionsstörningar ytterligare en svårighet” (Abrahamsson 2010:65). Lorentz (2010) 
menar att känsligheten för beröring och ljud kan vara mycket påtagligt för personer med 
Aspergers syndrom, där det kan skilja otroligt mycket från person till person.  Enligt Lorentz 
(2010) har personer med Aspergers syndrom ett utmärkt långtidsminne, de är noggranna och 
har ett sinne för detaljer med en stark känsla för rätt och fel och kommunicerar rakt och 
ärligt utan att ge efter för grupptryck. 
 
Författaren skriver att barn med svårigheter med maten, måste få den mat de gillar, för att 
det inte ska skapa ytterligare stress, och ytterligare förmaningar om att barnet ska äta, kan 
resultera i att barnet äter ännu mindre och tillslut får en allvarlig ätstörning.  

 
”Att ha Aspergers syndrom innebär att man har svårare att sätta sig in i hur andra tänker och 
att det tar längre tid” (Lorentz 2010:20). Punktlighet, tydlighet i både tal och kroppsspråk, ha 
gott om tid i kommunikationen, linda inte in budskap och gör inga antydningar, lyssna noga 
på vad eleven har att säga, planera förändringar noga, är några punkter som Lorentz (2010) 
menar är viktiga i kommunikationen med elever med Aspergers syndrom. ”Att känna igen ett 
ansikte kan vara ett stort problem för personer med autism (ofta benämnd som 
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prosopganosi eller ansiktsblidhet), även att koppla ihop människor med funktioner” 
(Abrahamsson 2010:88). 
 

Svårigheten att mentalisera, det vill säga att tänka sig in i andra människors situation 
och förstå dem, innebär att det är svårt att tyda kroppsspråk, undertexter, subtila 
signaler, ironi, cynism, sarkasm hållning, ansiktsuttryck och annat som inte följer 
uttalade regler för hur saker och ting är.                      (Abrahamsson 2010:42)  

 
”Grundläggande för all förståelse av barn med neuropsykiatriska diagnoser är att deras 
beteende grundar sig på ett annat sätt att tänka och tolka sin omvärld” (Abrahamsson 
2010:53). Abrahamsson (2010) menar att vi pedagoger måste fokusera på varför eleverna 
med dessa diagnoser gör det de gör och inte på vad det är det de gör.  
 

För att kunna skapa en så inkluderande miljö som möjligt där lust. motivation, 
delaktighet och nyfikenhet får elever att tillägna sig utbildningen i skolan, är att se 
varje individs sätt att fungera som en utgångspunkt för lärandet, inte ett hinder. 

                    (Abrahamsson 2010:20) 

  
En annan sak som Abrahamsson (2010) betonar är att vi inte ska passivisera barnen, vi ska 
istället skapa en miljö där alla kan få tillgång till den utbildning de behöver och har rätt till. I 
det menar författaren att barn med diagnos måste få vila och kanske till och med få sova en 
stund för att orka med, men som alla andra barn behöver även barn med diagnos utmanas 
och motiveras.  
 
Abrahamsson (2010) skriver att hon anser att när behovet finns för anpassning i en klass ska 
man begära in resurs, men denna resurs ska inte kopplas till just den eleven med diagnos.  
 

Den extra resursen är till för att vi som pedagoger ska kunna utföra vårt arbete och ge 
alla i klassen det stöd och den hjälp de behöver, oavsett hur behovet är uppdelat 
mellan eleverna.                                                (Abrahamsson 2010:78)  

 
”I de fall en extra resurs blir kopplad till en enskild elev måste man tänka på de sociala 
konsekvenserna av inställningen som omgivningen får av denna elev” (Abrahamsson 
2010:78). 
 
Abrahamsson (2010) betonar det som står i skolagen 2§, där skolverket skrivet att: alla elever 
ska ha lika tillgång till utbildning, inte tillgång till lika utbildning, med detta menar 
Abrahamsson (2010) att utbildningen ska anpassa till barnens behov med rätt till 
individanpassning och att särskild hänsyn till barn med i behov av särskilt stöd ska tas. ”Det 
räcker alltså med en pedagogisk bedömning för att få den rätten, det behövs egentligen inte 
ett läkarutlåtande eller en formell diagnos” (Abrahamsson 2010:80). 
 
Abrahamsson (2010) menar att människor med högfungerande Aspergers syndrom ibland 
tolkas som lata, illvilliga eller har en tendens av översitteri. ”När vi bryter det normala 
mönstret kan omgivningen få för sig att tolka vårt sätt som om vi mena något illvilligt med 
det” (Abrahamsson 2010:20). ”Tänk om omgivningen istället kunde lyssna på oss och försöka 
förstå varför vi gör som vi gör” (Abrahamsson 2010:20). ”Som pedagog måste vi våga se 
bortom det ofta obegripliga beteendet hos eleven och försöka förstå de underliggande 
orsakerna till problemet” (Abrahamsson 2010:53). 
 
”Idag har vi diagnoser till hjälp för att beskriva när en individs förmågor eller funktioner inte 
ligger på rätt sida om befolkningens normalfördelningskurva” (Abrahamsson 2010:10). Med 
detta menar författaren att det egentligen inte betyder mer än att det finns sätt att vara som 
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inte är genomsnittliga. De är inga domar eller sjukdomar, det indikerar bara på att individen 
behöver utveckla strategier och metoder för att kunna ta tillvara på sina förmågor. 
  
Som läsarkommentarer till Abrahamssons (2010) bok, Tänk om – En bok om Autism, 
Aspergers syndrom, ADHD och andra förmågor, har Anna Sjölund, vice ordförande för autism 
och Aspergerförbundet, skrivit följande: Det är nödvändigt att personalen inom skolans värld 
rustas med både förståelse för och kunskap om dessa barns och ungdomars förmågor, hinder 
och förutsättningar. Personalen behöver också konkreta och pedagogiska verktyg för att på 
bästa sätt kunna hjälpa, stärka och sporra varje individ. 
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Bilaga E. ADHD 
”Det kan vara övermäktigt. Det vi kallar ADHD – uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet 
– handlar inte enbart om charmiga ungar med uppmärksamhetsomfång” (Kutscher 2010:13). 
”Enkelt uttryck innebär ADHD att frontallobernas bromsar och andra funktioner sover på 
jobbet” (Kutscher 2010:36).  Författaren redovisar de nio kriterierna som krävs för att få 
diagnosen ADHD enligt följande punkter: 1. Kan inte vara fullt uppmärksam; gör fel till följd 
av slarv eller obetänksamhet, 2. Har svårt att upprätthålla uppmärksamheten, 3. Tycks inte 
lyssna vid direkt tilltal, 4. Distraheras lätt av yttre stimuli, 5. Har svårt att organisera 
uppgifter, 6. Misslyckas med att genomföra uppgifter (dock inte till följd av bristande vilja 
eller oförmåga) 7. Undviker uppgifter som kräver uthållig organisationsförmåga, 8. Tappar 
bort saker som behövs för att utföra uppgifter, 9. Ofta glömsk i vardagen. 
 
Kutscher (2010) skriver att ADHD handlar om barn som överreagerar och gallskriker åt sina 
föräldrar som försöker hjälpa dem, det handlar om föräldrar som oroar sig över och är på väg 
att tappa greppet om relationen till sina barn och det handlar om föräldrar som kommer hem 
och upptäcker att familjen är i upplösningstillstånd. ”Det handlar om ett hot med det som är 
allra viktigast i livet” (Kutscher 2010:13). Författaren tipsar om fyra regler som kan vara bra 
att ha i tankarna för att kunna lösa de problem som kan uppstå: 1. Ha ett positivt 
förhållningssätt 2. Bevara lugnet 3. Håll ordning och 4. Håll processen igång.  
 
Kutscher (2010) menar att när en situation börjar urarta ska man lägga om kursen helt och 
försöka ha en positiv inriktning istället för att kritisera det oönskade beteendet. ”Förlåtelse 
leder till empati, och empati är ett motmedel mot ilska” (Kutscher 2010:61). ”Försök att se 
allt ur ett humoristiskt perspektiv. Skratta tillsammans. Sätt värde på ditt barns humor, 
kreativitet, passion och ´varför inte?´ -attityd. Sök glädjen, inte frustrationen” (Kutscher 
2010:60).  Författaren påminner oss om att vi inte kan se barnets hela dag och vad som 
försiggår i barnets tillvaro. ”När ett barn kliver in i klassrummet i början på en ny skoldag vet 
ingen där vad som hunnit hända tidigare på morgonen eller kvällen innan” (Kutscher 
2010:63).  Precis på samma sätt skriver Kutscher (2010) att föräldrarna inte kan veta hur 
barnet har haft det under dagen som den har med sig hem från skolan. Författaren menar att 
vi i skolan måste ge den hjälp med det som inte fungerar i den stund det behövs.   
 

Eftersom det här neurologiskt grundade problemet inte kommer att gå över den här 
veckan heller har vi två saker att välja på: antingen att fortsätta att ge hjälp med det 
som inte fungerar innan det går fel, eller att straffa barnet när felet redan är ett 
faktum.                             (Kutscher 2010:126) 

 
Kutscher (2010) föreslår att vi ska spänna upp ett skyddsnät till det barn med särskilda behov, 
för ”Om hon klarar uppgiften på egen hand behövs du inte, och det gör heller ingen skada 
om du står intill. Om hon inte klarar uppgiften på egen hand betyder din närvaro att hon 
landar mjukare” (Kutscher 2010:127).  
 
Abrahamsson (2010)  delar in svårigheterna som en människa med ADHD har, i tre olika 
områden, 1. Uppmärksamheten, 2. Impulsivitet och 3. Hyperaktivitet.  
 
I den första gruppen finns enligt Abrahamsson cirka 60 % av de som får diagnosen ADHD med 
svårigheten i ”hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning i kombination”, den 
andra gruppen, c:a 20 %, som får diagnosen ADD har en ”hyperaktivitetssyndrom med 
uppmärksamhetsstörning huvudsakligen bristande uppmärksamhet”. Den tredje gruppen 
som också är c:a 20 %, ”Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning 
huvudsakligen hyperaktivitet och impulsivitet”(Abrahamsson 2010:46). 
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”Att vara väldigt impulsiv kan också bli till hinder i skolvardagen, eftersom det innebär att det 
är svårt att vänta på sin tur, att inte prata i mun på andra och att planera framåt” 
(Abrahamsson 2010:47). ”Överaktiviteten kan utmärkas av att de pratar väldigt mycket, ofta 
är i rörelse och att de helt enkelt tar mycket plats i rummet” (Abrahamsson 2010:47). 
 
Enligt vårdguiden (2012) är ADHD en funktionsnedsättning som innebär att man har problem 
med uppmärksamheten, man är överaktiv och impulsiv. Man får ADHD redan som barn och 
mer än hälften av de barn som får diagnosen ADHD har kvar sina svårigheter i vuxen ålder. 
De kan till exempel ha problem i kontakten med andra människor eller ha svårt för att 
organisera vardagen. ”Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit hyperactivity 
disorder, som på svenska översätts med uppmärksamhetsstörning med överaktivitet” 
(vårdguiden 2012). Enligt vårdguiden (2012) räknar man med att 2–5 procent av alla barn i 
skolåldern har ADHD. Vårdguiden (2012) skriver att det är sannolikt vanligare hos pojkar än 
hos flickor. ”Men flickor är ofta mindre motoriskt överaktiva och mindre utagerande än 
pojkar. Ibland missas diagnosen hos flickor på grund av den något annorlunda 
symtombilden” (vårdguiden 2012). 
 
Mer än hälften av dem som har fått diagnosen ADHD som barn har ännu i vuxen ålder så pass 
allvarliga symtom och funktionsnedsättningar att de uppfyller kriterierna för diagnosen enligt 
vårdguiden (2012).” En del barn med adhd av lindrigare slag växer ur sina svårigheter. Det 
antas bero på en något försenad mognad av hjärnan” (vårdguiden 2012). 
 
Vårdguiden (2012). Menar att det inte är alla med ADHD som är överaktiva. En del kan som 
barn beskrivas som långsamma och dagdrömmande, men med åldern minskar oftast den 
synliga överaktiviteten och vuxna brukar i stället beskriva en känsla av inre rastlöshet. 
Vårdguiden (2012) skriver att problemen med uppmärksamheten är det som kvarstår längst 
och ofta orsakar de största svårigheterna i vardagen, till exempel när det gäller att 
organisera, planera och genomföra olika aktiviteter. 
 
”Hos personer med ADHD har man kunnat se minskad aktivitet i de delar av hjärnan som styr 
uppmärksamheten, hjälper oss att kontrollera våra impulser och vara lagom aktiva” 
(vårdguiden 2012). Vårdguiden (2012) skriver att ärftlighet anses vara den viktigaste 
förklaringen till ADHD, men hjärnans utveckling påverkas också av barnets upplevelser och 
erfarenheter. Vissa barn får störningar i hjärnan under fostertiden, vid förlossningen eller 
under de första levnadsveckorna, men den typen av skador är en ovanlig orsak till ADHD. 
 
Vårdguiden (2012) skriver att hur man som vuxen upplever sin funktionsnedsättning beror på 
hur svåra symtom man har och hur mycket stöd och hjälp man har fått under sin uppväxt.  

 

Vårdguiden (2012) varnar att som vuxen riskerar man att drabbas av depressioner, ångest, 
missbruk, utmattningsreaktioner, relationsproblem och svårigheter med att klara arbetsliv, 
ekonomi och vardagssysslor. ”Med rätt stöd och hjälp från omgivningen behöver inte 
funktionsnedsättningen bli till ett allvarligt handikapp” (vårdguiden 2012).  
 
Forskaren Eva Hjörne (2012) docent vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik på 
Göteborgs universitet, ska under tre år undersöka undervisningspraktiker och 
identitetsformering i särskilda undervisningsgrupper. Studien ska öka kunskap om hur 
undervisningen går till, hur de olika skolämnena hanteras, hur ämnesstudier bedrivs och om 
undervisningen är ämnesintegrerad. ”Det är viktigt att få en helhetsbild av hur det ser ut” 
(Hjörne 2012). 
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Barn som inte når målen sätts allt oftare i särskilda undervisningsgrupper. Barnens 
svårigheter förklaras med en rad olika neuropsykiatriska diagnoser som AD/HD och 
Aspergers syndrom. Den diagnostiska kulturen har fått fäste i skolans värld.  
                                 (Ewa Hjörne 2012) 

”Vi vet för lite om hur undervisningen för elever med diagnoser går till konkret, vilka hänsyn 
som tas till elevens individuella förutsättningar och behov när specialpedagogiska lösningar 
används” (Hjörne 2012). Hjörne (2012) menar att hennes erfarenhet är att det inte är 
specialpedagogerna, de som formellt har den bästa kompetensen, som är lärare för de här 
barnen. ”Lärare och pedagoger behöver mer lita på sin kunskap om att barn är olika och 
behöver olika lång tid på sig, och varierande pedagogiska metoder, för att lära sig saker” 
(Hjörne 2012).  Hjörne (2012) menar att det är läraren som är expert i klassrummet och på 
hur man planerar undervisning, men medicinsk expertis, har tillåtits få expertrollen. 

Hjörne (2012) skriver att om man inte utredde och ställde diagnoser skulle skolan vara tvungen 
att hantera det här inom ramen för den vanliga verksamheten. I många fall skulle det vara både 
möjligt och önskvärt. 

De studier som gjorts visar att många av de grupper som tidigare ansågs ha sämst 
förutsättningar att klara av skolan, exempelvis människor med olika funktionshinder 
eller handikapp, ofta är de som relativt sett drar mest nytta av utbildning och att höra 
till ett klassrum. Forskning pekar även på att både låg- och högpresterande elever 
presterar bättre i blandade grupper.                    (Hjörne 2012) 

 
Hjörne (2012) menar att för barnen som placeras i särskilda undervisningsgruppers skull, kan 
det ibland vara en bra lösning. De blir uppmärksammade, sitter i mindre grupper, får bättre 
arbetsro. Ofta är detta en lösning som många barn skulle gynnas av. 
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Bilaga F. Bipolär sjukdom 
I denna bilaga redogörs det för de olika typerna av Bipolära sjukdomar eller syndrom. 
 
Bipolär I: Vid bipolär sjukdom typ 1 sker sjukdomsdebuten oftast kring sena tonåren eller i 
20-årsåldern. En manisk period utvecklas ofta tidigt i förloppet. Särskilt hos män är den första 
sjukdomsperioden ofta en mani. Det är inte ovanligt att den är svår med många psykotiska 
symtom och att tillståndet därför felaktigt uppfattats som en schizofreni.  
 

Sjukdomen kan också börja med depressionsperioder. Ibland startar den med en utdragen 
mild depression, vilken ofta präglas av ökat sömnbehov, som sedan hastigt slår över i en 
manisk period. Det är också vanligt att flera depressionsperioder föregått den första manin. 
Man kan då ha trott att det rört sig om en ren depressionssjukdom, som bara kommer att 
rymma återkommande depressioner, och inte sett att det kunnat röra sig om en bipolär 
sjukdom.  
 
När den första tydliga manin blivit uppenbar får diagnosen ändras. Det fortsatta förloppet 
varierar. Om effektiv behandling inte sätts in kan sjukdomen successivt bli allt mer 
svårhanterlig. Perioderna kan börja komma allt tätare och bli allt svårare. En del forskare 
förklarar det med att själva sjukdomsperioderna gör nervsystemet allt mer sårbart för sådant 
som kan få stämningsläget att svänga från sin jämviktspunkt. Förloppet kan se ut på olika 
sätt. Inte så sällan bildar perioderna ett mönster som är karakteristiskt för en och samma 
person. Hos många övergår en mani nästan alltid direkt i en depression. Hos andra följs en 
depression direkt av en mani. Om perioderna kommer tätt - fyra eller fler perioder per år - 
talar man om en snabbsvängande bipolär sjukdom ("rapid cycling"). Mellan perioderna 
återfår majoriteten en helt normal funktionsförmåga. Men ungefär en på fyra har också 
mellan sina perioder ett mer än normalt svängande och ostabilt stämningsläge och en klart 
nedsatt arbetsförmåga. Sjukdomen som helhet är allvarlig. De maniska perioderna hotar att 
rasera den sociala situationen, familjesammanhållningen kan brista, vänkretsen försvinna, 
ekonomin raseras och arbetet gå en ur händerna. Depressionerna kan bli mycket plågsamma 
och långvariga. Mellan 10 och 15% tar sina liv. Vid sen debutålder bör man utreda ordentligt 
om det finns någon annan bakomliggande sjukdom, t.ex. någon invärtesmedicinsk sjukdom, 
som giftstruma eller kortisonbehandlad astma, eller någon neurologisk sjukdom, som MS. Av 
personer som haft en enda manisk period kommer mer än 90% att få nya perioder om 
förebyggande behandling inte sätts in. Kvinnor som haft en eller flera maniska perioder löper 
stor risk att drabbas av en ny period tiden omedelbart efter en förlossning.  
 
Bipolär II: Några procent i befolkningen, betydligt fler än man tidigare trott, drabbas av 
återkommande depressioner varvade med hypomanier vilka aldrig utvecklas till några 
egentliga manier. Denna variant av bipolär sjukdom kallas typ 2. Gränsen mellan bipolär 
sjukdom typ 2 och typ 1 (som innehåller verkliga manier) är flytande. Bland dem som fått 
diagnosen bipolär 2 har åtminstone var tionde fem år senare drabbats av en uttalad manisk 
period. Därmed ändras deras diagnos till bipolär sjukdom typ 1. Men det kvarstår att många 
med bipolär 2 aldrig blir maniska.  
 
När de söker hjälp för sina besvär är det främst för depressioner. Och i sin kontakt med 
sjukvården visar de som regel aldrig några mer iögonfallande maniska symtom. Därför 
uppfattar de flesta läkare och annan personal som har kontakt med dem inte mycket annat 
än de återkommande depressionerna. Patienterna brukar dessutom uppfatta sina hypomana 
perioder som positiva, och nämner dem därför inte. I den mån perioderna oroat anhöriga så 
brukar de flesta försvara dem och hävda att de är naturliga reaktioner på omständigheterna. 
Allt detta bidrar till att den korrekta diagnosen ofta inte ställs. En behandlande läkare måste 
därför vara medveten om möjligheten att patienten kan ha en bipolär sjukdom typ 2 och 

http://www.hypomanisk.se/
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ställa frågor om perioder som kännetecknas av ökad energi och kreativitet. Att få fram en 
god beskrivning av sådana perioder kan vara svårt. Det krävs ofta flera intervjutillfällen och 
samtal med anhöriga för att komma fram till den korrekta diagnosen. Det är angeläget att 
diagnosen bipolär sjukdom typ 2 ställs korrekt. Bipolära depressioner skiljer sig nämligen ofta 
från de depressioner som inte är bipolära och behandlingen blir många gånger en annan. 
Patienternas besvär av återkommande depressioner har ofta börjat tidigt under tonåren eller 
redan under barndomen. En sådan tidig debut är inte lika vanlig hos dem som har 
återkommande depressioner utan något bipolärt mönster. Bipolära depressioner har 
dessutom ofta atypiska drag med ökad sömn, tröstätande och en uttalad känslighet för 
sådant som kan vara tecken på en avvisande hållning från andra. Många har depressioner 
med betydande inslag av ångest. Inte så få har ett labilt stämningsläge. De framstår som 
känslomänniskor, blir lätt entusiastiska och lätt nedstämda, visar ofta snabba och intensiva 
känslokast, och får lätt vredesutbrott.  
 
Rapid cycling: När man under 1970-talet undersökte patienter vars bipolära sjukdom inte 
svarat på behandling med litium, fann man att anmärkningsvärt många pendlade ovanligt 
snabbt mellan manier och depressioner. Man definierade snabbpendling som förekomsten 
av minst fyra sjukdomsperioder per år. En del patienter hade mycket snabba pendlingar, 
ibland mer än hundra perioder per år, och man talar då om "ultra rapid cycling". Man har 
därefter undersökt om det finns andra kännetecken som skiljer snabbpendlare från patienter 
som har glesare sjukdomsperioder. Medan den klassiska bipolära sjukdomen är lika vanlig 
bland män som bland kvinnor, är 70-90% av snabbpendlarna kvinnor, och de har oftare en 
störd sköldkörtelfunktion. Många antar att störningar i sömn-vakenhets-rytmen är en särskilt 
viktig orsak till snabbpendling och att de som drabbas ofta har en ökad känslighet för låga 
nivåer av sköldkörtelhormon.  
 
Cyklotymt temperament: Några procent av befolkningen har tätt återkommande perioder 
med hypomana symtom växlande med perioder med depressiva symtom, men utan att de 
senare är så uttalade att man kan tala om egentliga depressionsperioder. Dessa 
humörsvängningar har som regel präglat individen under hela det vuxna livet. Man talar 
därför om cyklotymt temperament. Detta kan vara ett förstadium till bipolär sjukdom, men 
många som har ett cyklotymt temperament utvecklar aldrig någon sådan sjukdom. Det 
cyklotyma temperamentet kan innebära påtagliga problem och också försämra den sociala 
funktionsförmågan. Tillståndet kallas då cyklotymi. Man räknar med att 15%-50% av dem 
som har en cyklotymi kommer att utveckla en bipolär sjukdom typ 1 eller2. Kopplingen till typ 
2 är vanligast. Det tycks finnas en i hög grad flytande övergång mellan cyklotymt 
temperament och bipolär 2 och också en något flytande övergång mellan dessa tillstånd och 
bipolär sjukdom typ 1.  

http://www.bipolarsjuk.se/bipolar_depression.htm
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Bilaga G. Tourettes syndrom 
Tourettes syndrom är enligt Riksförbundet Attention (20120627) en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning som visar sig genom upprepande reflexliknande rörelser och läten som 
kallas tics. Vidare skriver de att det är delvis ärftligt och ofta kombinerat med andra 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är vanligt att symptom på till exempel ADHD 
eller OCD (Obsessive-Compulsive Disorder, Obsessioner eller tvångstankar) visar sig först och 
att de drabbade även lider av dyslexi, ångest eller depression. 
 
Riksförbundet Attention (20120627) menar att många förknippar Tourettes syndrom med 
ofrivilliga utbrott av fula ord eller socialt opassande kommentarer. Till exempel könsord, 
avföringsord eller sexuella anspelningar. Det kallas koprolali och har en fysisk motsvarighet 
som heter kopropraxia och visar sig genom obscena gester. I själva verket menar 
Riksförbundet Attention (20120627) är det långt ifrån alla som har Tourette som utvecklar 
koprolali eller kopropraxia. De menar att det inte går att förutsäga vilka som kommer att 
drabbas men de som drabbas mår ofta mycket dåligt. ”Att ha Tourettes syndrom kan vara 
väldigt besvärligt socialt, särskilt för den grupp som lider av koprolali det vill säga de som 
upplever behovet av att säga ´fula ord´. (Abrahamsson 2010:49). 
 

Tourettes syndrom är vanligast hos pojkar och innebär oftast att personen har tics, 
små ofrivilliga rörelser eller läten. Man talar om vokala och motoriska tics och bägge 
krävs för en diagnos.                     (Abrahamsson 2010:49) 

 
Riksförbundet Attention (20120627) skriver att Tourette är en neurobiologisk 
funktionsnedsättning som så vitt man vet beror på en obalans i en liten del av hjärnans 
signalsystem. Om ena föräldern bär på anlaget till Tourette är det 50 % sannolikhet att 
barnet ärver det (och kan utveckla allt från inga till många tics). 
 
Symtomen på Tourettes syndrom visar sig enligt Riksförbundet Attention (20120627) 
vanligtvis kring sjuårsåldern, men kan debutera både tidigare och senare. Det brukar börja 
med tics i ansiktet såsom överdrivna blinkningar, ryckningar och grimaser som ofta flyttar sig 
till halsen, skuldrorna och överkroppen. Andra tidiga symtom brukar vara ryckningar i en arm 
eller ett ben. 
Riksförbundet Attention (20120627) menar att de vokala ticsen debuterar vanligtvis senare. I 
början uppträder de ofta som ”normala” snusningar och harklingar, men utvecklas sedan till 
ljud, läten och ibland ord eller hela meningar. Det är typiskt att ett symtom avlöses av ett 
annat och att symtomen ökar och minskar i styrka i olika perioder. Hos de som har flera 
neuropsykiatriska diagnoser är det vanligt att symtom på ADHD eller OCD märks före 
symptomen på Tourette. 
 
Riksförbundet Attention (20120627) skriver att diagnostisering är viktigt för att undvika att 
personer med Tourette missuppfattas. Barn behöver få en diagnos så tidigt som möjligt så att 
de får rätt hjälp och därmed möjlighet att utvecklas på bästa sätt. 
 
Diagnoskriterier för Tourettes syndrom enligt Riksförbundet Attention (20120627) är: 1. Både 
multipla motoriska och en eller flera vokala tics har förekommit så länge tillståndet varit 
aktuellt, men inte nödvändigtvis samtidigt. 2. Dessa muskelrörelser eller ljud förekommer 
antingen: a) många gånger varje dag (ofta i serier) b) nästan varje dag c) periodvis under 
längre tid än ett år 3. Tillståndet orsakar stort lidande eller kraftigt nedsatt social-, 
arbetsmässig- eller annan förmåga. 4. Tillståndet ska ha uppträtt före 18 års ålder. 
 
Riksförbundet Attention (2012-06-27) skriver att raden av symtom och typen av problem 

http://www.attention-riks.se/index.php/npfsubmeny/adhd.html?layout=blog
http://www.attention-riks.se/index.php/npfsubmeny/tvangssyndrom-ocd.html?id=192
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varierar mellan olika åldrar och olika personer. Många har det som svårast kring skolstarten 
eftersom barn med Tourette kan ha svårt att sitta still samtidigt som de har läs- och 
skrivsvårigheter eller dålig motorik. Med åren brukar många utveckla en förmåga att dölja 
sina tics när de är bland folk och låta dem bryta ut när de är ensamma. Många av symtomen 
är dessutom medicinskt behandlingsbara. Vanliga ticsdämpande mediciner är Risperdal och 
Haldol. Kognitiv beteendeterapi fungerar också effektivt, särskilt på tvång. Eftersom personer 
med Tourette ofta är kreativa, intelligenta och har mycket energi är det flera som klarar sig 
bra både privat och i arbetslivet. Det gäller dock att omgivningen är förstående och känner 
till problemen så att beteendet inte missförstås. 

 
Abrahamsson (2010) menar att det mest allvarliga för personer med Tourettes är att det 
förkommer mycket tvångstankar och när det är självdestruktivt, påverkar detta omgivningen.  
Vidare menar författaren att tics och tvång kan ersättas med mer funktionella varianter. 

 
Återigen är vår primära uppgift inte att berätta för barnen att det är onormalt och fel 
att ha tics, utan istället lära dem att öva in alternativ till de tics som förhindrar dem att 
fungera i vardagen.                        (Abrahamsson 2010:90) 

 
 
  



60 
 

Bilaga H. Informationsbrev till den vårdnadshavare som ska ingå i empiriska delen i 
examensarbetet. 

 
 
Ärende: ansökan om att få intervju er för att få ett underlag till ett examensarbete 
 
 
Hej jag, Leif Fröjd, läser till lärare med inriktning mot fritidshem på Linnéuniversitetet i Växjö 
och ska till min examination hösten 2013, skriva ett examensarbete där jag har valt att 
fokuserat på två elever i behov av särskilt stöd, som antingen de själva eller klassen i stort, 
har extra resurser under skoltid och går på fritidshem efter skolans slut. Arbetet har särskilt 
fokuserats på hur vårdnadshavare, pedagoger och politiker ser på arbete med dessa elever ur 
ett elevperspektiv, för att se om det finns någon skillnad på synsätt beroende av storlek på 
kommun. Arbetet belyser också vad som styr kommunen när man tillsätter olika åtgärder för 
att tillgodose elevens möjligheter till en likvärdig utbildning. 
 
 
Huvudfrågan jag valt att arbeta efter är: Skiljer sig möjligheterna till en likvärdig utbildning 
för elever i behov av särskilt stöd, beroende på hur storleken på kommunen är? Frågan jag 
valt att basera mitt examensarbete på är: Hur ser ni på kommunens arbete med elever i 
behov av särskilt stöd? 
 
Jag undrar nu om du/ni som vårdnadshavare vill vara en del av detta examensarbete och om 
ni kan tänkas vara med på att intervjuas om frågeställningen, Hur ni ser på kommunens 
arbete med elever i behov av särskilt stöd? Jag skulle vilja att du/ni ger ert godkännande att 
jag intervjuar de pedagoger som är närmast knuten till ert barn. Utöver dessa pedagoger 
kommer jag också intervjua rektor på ert barns skola, barn- och utbildningschefen och den 
politiske ansvarige i er kommun. Alla kommer att få samma fråga som ovan.  
 
Skolverket skriver att:  
 

Vid resursfördelning är det viktigt att hänsyn tas till faktorer som områdets sociala 
karaktär, barnens ålder, kön, personalens kompetens, lokaler och utemiljöns 
utformning, antal barn med annat modersmål än svenska, antal barn i behov av särskilt 
stöd samt barngruppens storlek    (Skolverket 207:15). 

 
 

När du/ni funderat färdigt om du/ni vill vara en del av detta examensarbete, vill jag att du/ni 
kontaktar mig så vi kan komma överens om en tid då vi kan genomföra intervjun. Givetvis 
kommer allt vi säger till varandra vara helt konfidentiellt och inga namn kommer att finnas 
med i examensarbetet. Det kommer inte kunna komma fram till vilken elev examensarbetet 
baseras på eller vilken kommun det handlar om, då allt kodas av. Tillslut måste förklaras att 
arbetet inte handlar om en specifik elev utan hur man ser på arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. 

 
Dag som ovan 

 
 

_________________ 
Leif Fröjd 
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Bilaga I. Informationsbrev till de pedagoger och politiker som ska ingå i empiriska delen i 
examensarbetet. 

 
Ärende: ansökan om att få intervju er för att få ett underlag till ett examensarbete 
 
 
Hej jag, Leif Fröjd, läser till lärare med inriktning mot fritidshem på Linnéuniversitetet i Växjö 
och ska till min examination hösten 2013, skriva ett examensarbete där jag har valt att 
fokuserat på två elever i behov av särskilt stöd, som antingen de själva eller klassen i stort, 
har extra resurser under skoltid och går på fritidshem efter skolans slut. Arbetet har särskilt 
fokuserats på hur vårdnadshavare, pedagoger och politiker ser på arbete med dessa elever ur 
ett elevperspektiv, för att se om det finns någon skillnad på synsätt beroende av storlek på 
kommun. Arbetet belyser också vad som styr kommunen när man tillsätter olika åtgärder för 
att tillgodose elevens möjligheter till en likvärdig utbildning. 
 
Huvudfrågan jag valt att arbeta efter är: Skiljer sig möjligheterna till en likvärdig utbildning 
för elever i behov av särskilt stöd, beroende på hur storleken på kommunen är? Frågan jag 
valt att basera mitt examensarbete på är: Hur ser ni på arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd? 
 
Jag undrar nu om ni vill vara en del av detta examensarbete och om ni kan tänkas vara med 
på att intervjuas om frågeställningen: Hur ni ser på arbete med elever i behov av särskilt 
stöd. Har ni inte möjlighet att vara med på en intervju, men ändå vill bidra till detta 
examensarbete, går det bra att skriva ner allt ni vill ha med som svar till frågan och jag sedan 
skickar det till mig via mail. 
 
Skolverket skriver följande: 
 

Vid resursfördelning är det viktigt att hänsyn tas till faktorer som områdets sociala 
karaktär, barnens ålder, kön, personalens kompetens, lokaler och utemiljöns 
utformning, antal barn med annat modersmål än svenska, antal barn i behov av särskilt 
stöd samt barngruppens storlek    (Skolverket 207:15). 

 
 

När ni funderat färdigt om ni vill vara en del av detta examensarbete, vill jag att ni kontaktar 
mig så vi kan komma överens om en tid då vi kan genomföra intervjun. Givetvis kommer allt 
vi säger till varandra vara helt konfidentiellt och inga namn kommer att finnas med i 
examensarbetet. Det kommer inte kunna komma fram till vilken elev examensarbetet 
baseras på, då jag har intervjuat vårdnadshavare till en elev, vem ni är eller vilken kommun 
det handlar om, då allt kodas av. Tillslut måste förklaras att arbetet inte handlar om en 
specifik elev utan hur man ser på arbetet med elever i behov av särskilt stöd, framför allt 
elever som också går på fritidshem. 
 

Dag som ovan 
 
 
 

_________________ 
Leif Fröjd 


