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Abstrakt 
 

Studien är en kvalitativ intervjuundersökning av tre olika yrkesprofessioners 

uppfattningar om hur kunskap och förståelse i mötet med barn i exekutiva svårigheter 

påverkar barns möjlighet att lyckas i sitt lärande. Vi har använt oss av en hermeneutisk 

ansats för att förstå och ta del av olika professioners kunskap, tankar samt att förstå 

betydelsen av dem. Skolans skyldighet är att alla barn ska bemötas efter deras olika 

förutsättningar. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogiken i förskola och 

skola anpassas för barn i svårigheter med de exekutiva funktionerna.  

 

De olika professioner vi använt oss av i vår studie är en skolpsykolog, en 

specialpedagog samt tre pedagoger. En pedagog från förskolan, en pedagog mot 

lågstadiet samt en pedagog mot mellanstadiet.  

 

Resultatet visar att det inte spelar någon större roll för en verksamhet om barn i 

exekutiva svårigheter diagnosticeras eller inte. Det handlar mer om vilka pedagogiska 

anpassningar som görs i undervisningsmiljöer, pedagogers kompetens, användandet av 

ett specialpedagogiskt bemötande och förhållningssätt samt att få rätt ekonomiska 

förutsättningar. Studien visar på att det finns god kunskap hos skolpsykolog och 

pedagoger inom våra verksamheter men att de yttre förutsättningarna skiljer sig åt för 

hur förskola och skola kan möta barn i exekutiva svårigheter.   

 

Fortsatt såg vi att det inte fanns några enkla samband mellan faktorer för skolframgång. 

Vårt resultat visar att det är svårt att leva upp till uppdraget om att tillgodose barns 

behov som är i exekutiva svårigheter. De gemensamma framgångsfaktorerna som 

samtliga informanter påpekade, var att det behövs mer ekonomiska resurser, kompetens 

inom arbetslaget samt vikten av vilket bemötande och förhållningssätt man möter barn i 

exekutiva svårigheter med. 

 

Nyckelord 
 

Exekutiva funktioner; självstyrning, arbetsminne, impulshämning, diagnosens 

betydelse, faktorer för skolframgång 
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1 Inledning 

 

I vår praktik, då författarna till detta arbete har olika yrkesprofessioner som pedagog 

mot förskolan och pedagog mot grundskolan, möter vi barn i förskolan upp till 

grundskolan som uppvisar olika specifika svårigheter. Det kan i förskolan handla om 

barn som uppmärksammas på grund av ett avvikande beteende. Svårigheterna kan yttra 

sig hos barnet som att det har svårt med att självständigt genomföra aktiviteter, till 

exempel påbörja, genomföra och avsluta i lek men även i andra moment. Även socialt 

samspel är oftast svårt för de här barnen men också förmågan att kunna styra sig mot ett 

bestämt mål. De här barnen uppfattas ofta som oroliga och okoncentrerade i 

verksamheten. Dessa svårigheter kräver många och olika anpassningar samt särskilt 

stöd på förskolan. I grundskolan yttrar sig svårigheterna sig också som 

inlärningssvårigheter. I många fall kan ett barn som har svårigheter inom de exekutiva 

funktionerna upplevas som omotiverad, okoncentrerad och oplanerat (Fleisher & 

Merland, 2008, Kadesjö, 2008). 

 

Vi ställer oss frågan om det kan vara så att samma barn som är beskrivet ovan inte hade 

uppmärksammats i en annan tillrättalagd miljö. Vi vet att miljöer påverkar individen 

men även hur barnet blir sedd på. Dessa ovan beskrivna negativa skolerfarenheter kan 

fortsatt leda över till en cementerad låg självbild som kvarstår i vuxen ålder, vilket 

enligt våra styrdokument förpliktigar alla inom förskola och skola att arbeta för att 

motverka genom ett förebyggande och insatsfullt arbete. 

 

Då vi enligt skollagen (SFS 2010:800) ska uppfylla att…/”alla barn och elever ges den 

ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att 

de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål”/…vi ser detta som en svårighet att i realiteten kunna leva upp till 

denna lag. Vad krävs av pedagoger för att kunna leva upp till lagstiftningen?  

 

Många gånger har vi tänkt på hur vi kan förhindra att barn undgår en sådan negativ 

utveckling genom skolväsendet. Vi vet att desto tidigare insatser, desto mindre 

misslyckanden för barnet (Socialstyrelsen, 2009). I grunden tror vi att barnen i 

svårigheter kan ha goda resurser men kan vara hämmade i sin utveckling som till 

exempel inom det exekutiva området. Utifrån erfarenhet vet vi att betydelsen av rätt 

bemötande och förhållningssätt i förskola och skola är viktig för att utveckla en positiv 

självbild hos individen. Pedagoger behöver i allmänhet mer kunskap om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att på så sätt bemöta individen rätt 

samtidigt som det behövs mer specifik kunskap inom området. Kunskap betyder inte 

bara att vi kan bemöta utifrån funktionsnedsättningen utan att vi måste se till hela 

individen. Det är viktigt att tänka på att en person inte är sin funktionsnedsättning 

(Jakobsson & Nilsson, 2012).  

 

En del men långt ifrån alla av de barn vi möter har blivit diagnosticerade. Det kan 

handla om barn som har utvecklingsavvikelser som påverkar olika utvecklingsområden 

på olika sätt där man ännu inte kan vara säker på vilka orsaker dessa symtom har. 

Diagnoser differentieras mer och mer och det krävs stor kunskap att förstå att en 

diagnos har två olika betydelser, det vill säga, att beskriva tillstånd och att beskriva 

orsaker. Den symtombeskrivande diagnosens syfte är att beskriva de symtom som en 

individ uppvisar och kan således vara en grund för det pedagogiska stöd som ett barn 

kan behöva. En orsaksbeskrivning av diagnosen syftar till att visa på orsaker till de 
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funktionsnedsättningar som barnet visar (Fleischer & Merland, 2008, Jakobsson & 

Nilsson, 2012). 

 

Barn med funktionsnedsättningar är en heterogen grupp där det finns stora individuella 

skillnader. Kadesjö (2008) menar att dessa barns olika förutsättningar, ofta barn som 

uppfattas som bråkiga, oroliga och som stör sin grupp eller klass, kräver stora insatser i 

form av kunskap och rätt bemötande i våra skolmiljöer. Han menar vidare att det är av 

stor betydelse hur dessa barn möts av förståelse och fördjupad kunskap kring hur 

svårigheter med koncentration kan leda till allvarliga konsekvenser i ett barns 

uppväxtsituation.  

 

Uppfattningar om diagnosers relevans ur ett pedagogiskt sammanhang skiljer sig åt 

mellan olika forskare beroende av om det ses utifrån ett medicinskt eller sociologiskt 

perspektiv i ett pedagogiskt sammanhang (Hallerstedt, 2006). Det är viktigt att upptäcka 

barn med funktionsnedsättningar tidigt. Man har under senare år tidigarelagt 

hälsokontrollen för barn genom ett nytt rikstäckande barnhälsoprogram. Redan vid två 

och halvt års ålder screenar man barn för att upptäcka barn inom 

autismspektrumtillstånd (Socialstyrelsen, 2009). Desto tidigare upptäckt gör att större 

insatser kan erbjudas redan i förskolan. Vi bör titta både på individen och på 

omgivningen för att kunna göra insatser i den pedagogiska verksamheten, likväl som 

hänsyn bör tas till den medicinska och psykologiska utredningen för att komma fram till 

goda pedagogiska lösningar. För att skapa en bra skolsituation bör en pedagogisk 

utredning göras som omfattar hela skolsituationen där all insamlad information beaktas. 

(Jakobsson & Nilsson, 2012, Trillingsgaard, Dalby & Östergaard, 2011, Socialstyrelsen, 

2013). 

 

Hjärnan som är under utveckling är ett oerhört komplicerat organ som praktiskt taget 

ändrar sig hela tiden. Hänsyn måste tas till om barnets beteende är ett uttryck för en 

övergående försening, till exempel inom områden som uppmärksamhet, förståelse, 

inkännande, motorik och språk eller om det faktiskt handlar om avvikande beteende 

som är uttryck för en allvarligare störning. Det normala har vida gränser speciellt när 

man beaktar yngre barn då det kan förekomma andra förklaringar till barnets utveckling 

som påverkas av exempel vilka miljöer barnet befinner sig i. Hänsyn måste även tas till 

genetiska särdrag som barnet har (Trillingsgaard, Dalby & Östergaard, 2011). Av den 

anledningen är det svårt att veta om barnet i förskolan bara är sen i sin utveckling eller 

om det kan röra sig om svårigheter inom de exekutiva funktionerna. 

 

Under de senaste tio till femton åren har fokus ändrats från att ha riktats ifrån 

orsaksförklaringar till mer symtombeskrivningar där man allt mer har börjat tala om de 

exekutiva funktionerna som begrepp. De barn som har svårigheter med de exekutiva 

funktionerna finns inom alla kategorier av psykiatriska diagnoser. Begreppet är ett 

pragmatiskt samlingsbegrepp precis som intelligens (Fleischer & Merland, 2008). 

 

Med detta menar Fleischer och Merland (2008) att det inte går att iaktta de exekutiva 

funktionerna precis lika lite som man kan se intelligens.  Däremot att man kan beakta de 

beteendemässiga uttrycken i form av svårigheter med självstyrning och problemlösning. 

Författarna menar vidare att det förefaller sig som om barn med dessa svårigheter 

saknar nödvändiga förutsättningar för att klara av en rad olika saker inom förskola och 

skola. Exempel på dessa svårigheter är att kunna leka, där planering, genomförande och 

avslut är moment som ingår i leken för att den ska kunna utvecklas och leva vidare 

under en längre stund.  Andra områden som omfattar de exekutiva funktionerna är att ta 



  
 

7 

initiativ, förmågan att hantera impulser, göra bedömning och självanalys om sitt eget 

agerande och insats. Oförmågan till dessa moment gör att det inte bara blir svårt med 

samspel och lärande utan att det även blir komplicerat i vardagen.  

 

Skolpersonalens uppgift är enligt Jakobsson och Nilsson (2012) att dra pedagogiska 

slutsatser utifrån det som man fått reda på i en medicinsk utredning. De menar att det 

inte är diagnosen som ska vara underlag enligt skolans styrdokument för att ge särskilt 

stöd till elever som behöver det, även om den kan ge förståelse och kunskap om hur en 

funktionsnedsättning yttrar sig. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv påverkar det 

barnets möjligheter på vilket sätt det pedagogiska arbetet utförs, men även vilket 

förhållningssätt och bemötande som finns hos personalen.  

 

Utifrån våra egna tankar och problematiserande kring dessa barn, samt den kunskap vi 

skaffat oss genom litteratur och forskning, så är vi intresserade av att undersöka hur 

pedagogers roll påverkar barnets chanser till lärande och utveckling. Barn i exekutiva 

svårigheter bör mötas utifrån sina individuella förutsättningar där en verksamhet 

utformas utifrån alla barns varierande förutsättningar och behov. 

 

1.1 Begreppsförklaring 

 

I det här arbetet har vi valt att benämna de förmågor som vi vill förstå och fördjupa oss i 

hos barn med svårigheter inom området, exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner är 

ett samlingsbegrepp med olika uppdelningar som beskriver ett antal basala kognitiva 

och neuropsykologiska mekanismer (Fleischer & Merland, 2008).  

 

Vi kommer i vårt arbete benämna barn i exekutiva svårigheter istället för barn med 

exekutiva svårigheter eftersom barnets svårigheter kan vara beroende av miljön och 

sättet hen blir betraktat på. I skollagen har det skett en förskjutning från att benämna 

elever med svårigheter till att benämna att elever befinner sig i svårigheter (Skollagen, 

2010). 

 

Olika forskare och författare använder olika indelningar och begrepp för dessa olika 

domäner inom de exekutiva funktionerna. Barkley (2012) skriver att det finns många 

olika definitioner inom fältet exekutiva funktioner. Inhibition, att kunna avleda sig själv 

från yttre stimuli, sätta igång med en uppgift, självmedvetenhet, arbetsminne, 

emotionell självkontroll och att kunna motivera sig samt styra sig själv mot ett mål är 

vanligt förekommande. Vi har valt att använda nyckelbegreppen: självstyrning, 

arbetsminne och impulshämning som är tre deldomäner inom området exekutiva 

funktioner och som vi kommer att använda återkommande i vårt arbete. 

 

Det första nyckelbegreppet är självstyrning vilket innebär individens förmåga till 

planering av framtida handlingar, det vill säga att barnet ska kunna sätt igång, hålla kvar 

idén och målet och sedan genomföra det så att det kommer till ett avslut. Nästa 

nyckelbegrepp är arbetsminnet som är förmågan att lagra, vidmakthålla och aktualisera 

information. Dessa tre delar är huvudkomponenter som vi i regel inte funderar så 

särskilt mycket på då det normalt sett är en autonom process. Det sista inom 

nyckelbegreppen är impulshämning vilket innebär förmågan att hämma impulser, 

emotionell kontroll och att vara flexibel (Fleischer & Merland, 2008). 
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2 Bakgrund 
 

I bakgrunden lyfter vi fram och förklarar hur exekutiva funktioner påverkar barn på 

olika plan och hur diagnosens relevans skiljer sig åt mellan medicinska och sociologiska 

forskare. Vi tar även upp vilka olikheter det finns inom kliniska utredningar samt hur 

pedagogiska konsekvenser av miljö och undervisning berör barn i behov i exekutiva 

svårigheter. 
 

Precis som språket utvecklas och internaliseras under barnets utveckling kan den 

språkliga utvecklingen liknas vid hur barns exekutiva funktioner processas och sker 

instinktivt under barnets utveckling. Hur de exekutiva funktionerna utvecklas beror på i 

vilken takt barnet mognar neurologiskt i nära samspel med hur omgivningen uppskattar 

beteenden hos individen men det finns även andra samband som vi nedan kommer att 

beskriva (Fleischer & Merland, 2008). 

 

Begreppet exekutiva funktioner innefattar självstyrning, arbetsminnet och 

impulshämning och hur dessa faktorer påverkar barns generella utveckling.  

 

2.1 Begreppet exekutiva funktioner med fokus på arbetsminnet 

 

Begreppet exekutiva funktioner omfattar flera olika områden. Det som många forskare 

har intresserat sig för är hur arbetsminnet, som ingår i de exekutiva funktionerna, 

påverkar barns lärande. Arbetsminnet är hjärnans mentala arbetsplats som syftar till vår 

förmåga att hålla, bearbeta och använda information i stunden (Baddeley & Hitch, 

2010).  

 

Inom forskning (Baddeley och Hitch, 2010, Brocki, 2007, Adler och Adler, 2006, 

Gahtherole och Pickering, 2001, Martinussen och Major, 2011, Tillman, 2008) har man 

studerat barn i behov av särskilt stöd och sett att deras svårigheter med inlärning hamnar 

inom ett av de kognitiva områdena; arbetsminnet. Detta gör att dessa barn får 

svårigheter i sitt lärande genom sin barndom samt att det ofta får en problematik att 

utvecklas i den takt som krävs för att nå kunskapsmålen inom läs-, skriv-, och 

matematikinlärning genom sin skolgång. För att optimera barns möjligheter till att 

lyckas i sitt lärande är det viktigt att förstå hur de exekutiva funktionerna fungerar 

menar Gathercole och Pickering (2001). I förskolan och skolan handlar det om att tidigt 

ge stöd för att motverka och undvika att barnet hamnar i svårigheter. Arbetsminnet är av 

betydelse för att urskilja nya ljud, lära nya ord och begrepp som är grunden till 

språkinlärning. Det är även viktigt att kunna följa instruktioner i flera led samt att kunna 

använda sitt arbetsminne för att kunna tillägna sig ny kunskap både förskola och skola. 

 

2.2 Barns generella utveckling kopplat till exekutiva funktioner 

 

Svårigheter med de exekutiva funktionerna är starkt sammankopplat med barns 

generella utveckling menar (Brocki, 2007, Martinussen & Major, 2011).  De menar 

dessutom att det är ofta förekommer att barn med funktionsnedsättning även är 

försenade inom olika utvecklingsområden vilket är ytterligare en påverkansfaktor för 

lärandet.  Därför skiljer sig barn med svagt arbetsminne åt i jämförelse med andra barn i 

samma ålder. Bristande arbetsminne visar sig som brister i självstyrning men även som 

svagheter i planering av arbetet och att följa instruktioner. Martinussen och Major 

(2011) beskriver hur målinriktat pedagogiskt arbete med stöd av självreglering, 
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planering och återkoppling i form av feed-back till barnet och olika dagliga redskap kan 

understödja barnets förmågor inom de exekutiva funktionerna. De menar vidare att det 

är viktigt att i förskola och skola har ett nära samarbete med både föräldrar och barn 

genom målinriktat ingripande, stöd och anpassad undervisning och på så sätt förebygga 

att barnets arbetsminne inte blir överansträngt. Detta genererar högre chanser till att 

lyckas med sin skolgång och bibehålla den känslan upp i vuxen ålder.  

 

2.3 Samband mellan kognitiv och exekutiv förmåga 

 

Det finns vissa förmågor som påverkar människors beteende och lärande. Kognitiva 

förmågor och exekutiva funktioner påverkar varandra. De exekutiva funktionerna sitter i 

frontalloben i hjärnans främre del och yttrar sig i form av impulskontroll, 

självreflektion, förmågan att tänka i tidslinjer och ha tidsuppfattning. Om man har 

svårigheter inom dessa områden kan det leda till problematik vid både lärande och 

socialt samspel (Adler & Adler, 2006). Detta kan leda vidare till att individen känner sig 

misslyckad i olika sammanhang och på så sätt skaffar sig en negativ självbild vilket 

leder oss tillbaka till att det kan bli ett problem även i vuxenlivet. 

 

Kognitiva förmågor spelar roll för att kunna förstå sina egna och andras tankar och att 

förstå ett sammanhang. Dessa förmågor har ett samband med abstrakt tänkande och 

även med perceptionen att tolka och bearbeta sinnesintryck. Om man ser barn utifrån att 

barn i exekutiva svårigheter utvecklas olikt andra barn, så är det viktigt att förstå att 

omgivningen spelar roll för barnets syn på sig själv (Trillingsgaard, Dalby & 

Östergaard, 2011). Arbetsminnet är även påverkat av de kognitiva förmågorna som har 

stor betydelse i förskola och skola. Kognition handlar till stor del om att kunna använda 

abstrakt problemlösningsförmåga men också att kunna planera (sätta igång, genomföra 

och avsluta) vilket hör till det vi kallar de exekutiva funktionerna. De exekutiva 

funktionerna är starkt relaterade till intelligens (Tillman, 2008, Adler & Adler, 2006). 

Enligt Fleischer och Merland (2008) kan man beskriva de exekutiva funktionerna som, 

“en praktisk samlingsterm i linje med intelligens”.  

 

2.4 Lärande och motivation i en parallellprocess 

 

Att lära är en process som är starkt kopplat till både de kognitiva förmågorna och till 

motivation och viljan att lära. Allt lärande förutsätter en aktiv handling. Barnet kan 

under en kort stund få hjälp av att en utomstående står för motivationen i lärandet men 

behöver sedan på egen hand bygga upp denna kraft (Klingberg, 2011). De kognitiva och 

emotionella faktorerna är starkt sammankopplade med lärandet menar (Adler & Adler, 

2006). Det behövs en nyfikenhet och lust för att lära men det behövs också en god 

kognitiv förmåga, menar författarna. Författarna delar upp kognitionen i två olika 

processer, automatisk och kontrollerad process. Den automatiserade processen kräver 

ingen större tankeförmåga medan den kontrollerade processen i början kräver en 

medvetenhet och viljeinriktning för att senare att övergå till att bli automatiserad. Den 

individ som har automatiseringssvårigheter kommer att vara påverkad av hur denne kan 

tillägna sig nya färdigheter. Detta gäller såväl motoriskt som i tankeprocessen. Vidare 

menar författarna att även om det kan finnas automatiseringssvårigheter så behöver 

detta inte alltid betyda att individen har svårigheter i själva tankearbetet. 
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2.5 Diagnosens vara eller icke vara 

 

Vi kan ha olika åsikter om hur vi ser på att diagnostisera barn och vuxna. Om det finns 

fördelar så finns det också nackdelar och vice versa. 

 

Uppfattningarna om diagnosers relevans skiljer sig åt mellan medicinska och 

sociologiska forskare. När det gäller ADHD så säger den medicinska och psykologiska 

forskningen att det är viktigt med tidig upptäckt och diagnos som avgörande för 

relevanta pedagogiska metoder. Den sociologiska forskningen däremot avvisar 

användandet av diagnoser med hänvisning till att en diagnos är en social konstruktion. 

Eftersom forskningsperspektiven har olika fokus så är inte så konstigt att deras 

uppfattningar skiljer sig åt. Den medicinska och psykologiska forskningen avgränsas till 

individer och deras förutsättningar medan den sociologiska forskningen ser på individen 

i ett större sammanhang och fokuserar på sociala processer och förutsättningar i miljön 

och samhället (Jakobsson & Nilsson, 2012). Däremot menar Hellström (2010) att det 

främsta syftet med en diagnos är att skapa förståelse för personens förutsättningar och 

på så sätt ett bra bemötande från personens omgivning. Det här motsätter till viss del det 

Hejlskov Elvén (2009) säger att de allra flesta barn, ungdomar och vuxna som hänvisas 

till en utredning gör det för att omgivningen har problem med att hantera individen 

ifråga. 

 

2.6 Olikheter och tillförlitlighet i kliniska utredningar  

 

Statens Beredning för Utvärdering (SBU) har kommit fram till att det finns stora 

skillnader mellan olika kliniker och orter när det gäller vilka frågeformulär med 

skattningsskalor som används vid diagnostisering. SBU fastställde dessutom att det 

råder stora kunskapsluckor när det gäller tillförlitligheten hos de diagnostiska 

instrument som används och anser sig i sin utvärdering inte kunna bedöma den 

diagnostiska säkerheten i de instrument som används som hjälpmedel för att identifiera 

ADHD då det vetenskapliga underlaget var ofullständigt. Enligt SBU:s utvärdering så 

var det vid diagnostisering framförallt den ”kliniska värderingen” som var den mest 

utslagsgivande. En klinisk värdering innebär att professionella skaffar sig och värderar 

information från personer runt den person som utredningen gäller. Detta innebär att man 

väger samman olika personers åsikter och jämför dessa med resultaten från 

skattningsskalor, diagnoskriterier och symtom angivna i psykiatriska manualer avgör 

om en person får en diagnos eller inte (SBU 2012b).  

 

2.7 Pedagogiska konsekvenser av miljö och undervisning 

 

Enligt våra styrdokument (SFS 2010:800) så har skolan ett stort ansvar för elever som 

av olika anledningar riskerar att få svårigheter i skolarbetet, vilket innebär att eleverna 

ska få stöd med hänsyn till sina individuella behov. Skolan ska genom en stödjande och 

utvecklande lärmiljö förebygga och motverka att svårigheter uppstår (Jakobsson & 

Nilsson, 2012). 

  
En skolmiljö som inte anpassas till elevens förutsättningar kan vara en allvarlig 

riskfaktor som förstärker svårigheterna. Kraven på eleverna måste ställas i relation till 

deras förmågor. Pedagogerna behöver hjälpa eleverna med att strukturera skoldagen så 

att de har möjlighet att förutse vad som ska hända. Även miljön i klassrummet och 

placeringen är viktiga komponenter att ta hänsyn till (Socialstyrelsen, 2002). Barn med 

uppmärksamhetsstörning blir lätt distraherade. De har ofta svårigheter med att hålla 
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fokus på det som de gör och avleds lätt av annat. De handlar impulsivt och kan inte se 

konsekvenserna av sitt handlande. Många av dessa barn upplevs som hyperaktiva. 

Tempot i deras aktivitet är ofta överdriven i förhållande till vad som förväntas utifrån 

ålder och den sociala situationen. Hyperaktivitet kan även visa sig på så sätt att 

personen ifråga ständigt ”pratar”. De här barnen har dessutom svårigheter att uppfatta 

och anpassa sig till de mer eller mindre underförstådda regler som gäller i sociala 

situationer. Även i inlärningssituationer i skolan visar sig dessa svårigheter för barnet 

(Kadesjö, 2008).  

  
Pedagogerna måste ha kunskap om alla barns förutsättningar och utgå från det i sin 

undervisning. En kartläggning av barnets individuella tänkande och sätt att lära sig 

måste ligga till grund för pedagogiska anpassningar av innehåll och arbetssätt 

(Vetenskapsrådet, 2007).   

 

Visionen om en skola för alla, vilken innebär att alla elever ska nå de uppsatta 

kunskapsmålen, påvisar idag att många elever faller utanför systemet beroende på olika 

inlärningssvårigheter, beteendeproblem eller uttalade funktionsnedsättningar. 

Skolverket genomförde en studie (2001) om orsakerna till att elever lämnar grund- och 

gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Resultatet redovisades i process-, individ- samt 

systemrelaterade faktorer. En av delstudierna berörde elever med diagnoserna ADHD 

och Aspergers syndrom. Resultatet visade att det fanns brister i undervisningen och 

pedagogernas kompetens, men också att de förändringar som skett i utvecklingen av 

skolans arbetssätt påtagligt missgynnade elever med den här typen av funktionshinder 

(Ekström, 2012). 

  
En diagnos har inte något större värde när det gäller att avgöra om ett barn är i behov av 

pedagogiskt stöd. Diagnosen i fråga kan mer ses som en bakgrundsfaktor som till viss 

del kan förklara svårigheter i utveckling och lärande (Vetenskapsrådet, 2007).   

  

3. Teoretiska ramverk 

 

I detta avsnitt lyfter vi fram hur man kan se på ett barns beteende och utveckling 

beroende av vilken teoretisk utgångspunkt som man väljer att utgå ifrån. Denna studie 

har som syfte att belysa barns exekutiva svårigheter och hur de kan förstås utifrån olika 

yrkesprofessioners perspektiv. Vi redogör här för forskning, teorier och olika 

specialpedagogiska perspektiv. 

 

I våra sökningar har databaser som ERIC, OneSearch, SwePub, Google schoolar 

använts. Sökord har varit bland annat: executive functions, working memory, special 

needs, special education, + children. Annat material som använts är skollagen, 

socialstyrelsen, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Vi har även hittat forskning 

genom att titta på referenslistor på den litteratur som vi funnit. Även en del kurslitteratur 

har använts samt att vi sökt mer fördjupad litteratur inom de teoretiska teorier som vi 

använt oss av i vår studie. 

 

3.1 Att se barns utveckling utifrån Bronfenbrenners teori 

 

Det finns ett antal olika teorier och specialpedagogiska perspektiv att se på barns 

utveckling och lärande. Jakobsson och Nilsson (2012) beskriver hur de olika 

specialpedagogiska perspektiven hämtar sina teorier från olika discipliner. En teori är 
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Bronfenbrenners (1989) utvecklingsekologiska modell som visar hur ett barns 

utveckling påverkas av ett nätverk av olika system i barnets miljö.  Han kallar systemets 

fyra olika cirklar för mikro-, meso-, exo- och makronivå.  Bronfenbrenner beskriver hur 

mikrosystemet påverkar individen på det personliga planet. Till mikrosystemet räknas 

hemmet, förskolan och skolan. Mesosystemet handlar om processer och samspelet 

mellan de olika delarna i mikrosystemet. Även angränsande miljöer som är knutna till 

hemmet ingår i mesosystemet, så även kommunikationen mellan hemmet, förskolan och 

skolan. Exosystemet beskriver hur barnet påverkas av närmiljön vilket inbegriper olika 

samhällsinstitutioner på lokal nivå. Det handlar till stor del mer om bakomliggande 

förhållanden där barnet inte har någon aktiv roll i sammanhanget men påverkas indirekt 

ändå. Makrosystemet handlar om överordnade faktorer på samhällsnivå så som till 

exempel politiska och kulturella värderingar som råder i samhället under vissa tider i 

samhället. Bronfenbrenner menar att samspelat mellan biologiska och sociala 

utgångspunkter är angelägna att studera eftersom forskning ofta visar på förenklade 

samband. Han menar att man måste förstå och studera utvecklingens ekologi för att 

förstå barns lärande och utveckling. 

 

Figur 1. Bilden visar Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell där 

utgångspunkten är barnet som placeras i mitten i mikrosystemet.  
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3.2 Det kategoriska, relationella, punktuella och dilemmaperspektivet 

 

Inom specialpedagogisk forskning finns det ett antal olika begrepp kring hur man kan 

välja att se på barn i behov av särskilt stöd. Olika forskare pratar om motsatta 

specialpedagogiska perspektiv. Vi har valt att ta upp det kategoriska relationella, 

punktuella och dilemmaperspektivet. I Vetenskapsrådet (2007) är författarna eniga om 

att specialpedagogik skapas i samspel mellan individer, närmiljö och samhälle.  

 

De två motsatta perspektiven; det kategoriska och det relationella har olika sätt att se på 

barn. Det kategoriska perspektivet anknyter till metoder som ofta utgår ifrån barnets 

svårigheter. Det relationella omfattar mer att se vad som påverkar individens utveckling 

och lärande på en organisations- eller gruppnivå. Det omfattar även att se individen 

utifrån ett samhällsperspektiv (Jakobsson & Nilsson, 2012). Von Wright (2001) menar 

att det relationella perspektivet handlar om hur vi vill begripa oss på en individs 

handlingar och utifrån vilket sammanhang den befinner sig i. Det punktuella 

perspektivet handlar om hur vi ser förmågor och egenskaper kopplade till en persons 

inre utan att koppla det till sociala eller ekologiska sammanhang. Hon kallar sitt 

perspektiv för intersubjektiv vändning. Med detta vill hon uppmärksamma och rikta 

uppmärksamheten mot det som sker i det pedagogiska mötet mellan lärare och elever 

(Skolverket, 2001). Däremot menar Jacobsson och Lundgren (2013) att skillnaden 

mellan det relationella och det punktuella kan beskrivas som skillnader där ett möte sker 

eller där inget möte sker. Dessa perspektiv är viktiga i avseende hur ett barn med 

funktionsnedsättning och med svårigheter inom de exekutiva funktionerna blir bemötta 

av förståelse och empati.  Ett tredje perspektiv beskrivs av Nilholm (2007) som han 

kallar dilemmaperspektivet, vilket förenklat innebär att problemet inte har någon 

självklar lösning eftersom det finns både för- och nackdelar vilken lösning man än 

väljer. Han menar att skolan är en institution där många olika sorters frågor behandlas 

och där det inte går att säga om svaret är rätt eller fel. Det viktiga är inte vad som är rätt 

eller fel utan att lyfta fram frågorna och diskutera olika sätt att lösa dem. Nilholm menar 

att dilemmaperspektivet är socialkonstruktivistiskt vilket innebär samhället är 

konstruerat av människor i samverkan med varandra.  

 

3.3 KASAM - känsla av ett sammanhang  

  

Genom livet går vi igenom olika påfrestningar som ställer höga krav på oss. Vi 

förväntas att lösa och klara av olika konflikter och motgångar på vägen. Vad är det som 

gör att vissa människor blir sjuka av olika händelser i livet medan andra trots att de 

utsätts för samma eller ännu större påfrestningar förblir friska. Antonovsky (2009), 

professor i medicinsk sociologi i Israel intresserade sig för dessa frågor och kom att 

skapa KASAM-teorin, Känsla Av ett SAMmanhang. I sina studier undersökte han om 

hur kvinnor anpassat sig till klimakteriet. I en av kontrollgrupperna ingick kvinnor som 

suttit i koncentrationsläger. Han fann genom sin studie, i jämförelse mellan 

kontrollgrupperna, att de överlevande från koncentrationslägren hade en ganska god 

allmän psykisk hälsa.  

 

Detta ledde honom till frågeställningar om vad det är som gör att människor håller sig 

friska genom livet. Vilka är de salutogena friskfaktorer och vad är kärnan för att 

upprätthålla god hälsa livet igenom? Antonovsky menade att det är människans känsla 

av sammanhang som är avgörande, där styrkan i teorin KASAM utgår ifrån vilken 

utsträckning man upplever sin tillvaro meningsfull. 
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Antonovsky (2009) menar att hans teori KASAM inte ska ses som ett tillstånd utan 

snarare ett förhållningssätt än ett personlighetsdrag. Människan har ett grundläggande 

behov av att tillhöra ett sammanhang och känna meningsfullhet i det hon gör. 

Antonovsky menar att grunden för teorin består av tre begrepp; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Vidare menar Antonovsky att de tre olika begreppen, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet samverkar men är inte beroende av varandra. Människor kan ha en hög 

grad av begriplighet men ändå svårt med att hantera en svår situation. Antonovsky 

menar därför att de olika delarna gör skillnad för hur graden av en stark eller svag 

KASAM är individuellt från individ till individ och en människa är aldrig frisk eller 

sjuk utan rör sig mellan ytterligheterna. Det är graden av KASAM som ligger till grund 

för en människas hälsa.   

 

En kort förklaring av begreppen följer. Begriplighet betyder hur en människa upplever 

yttre och inre stimuli, det vill säga det som händer inom henne och runtomkring hennes 

omgivning. En person med hög begriplighet har förmåga att se sin omgivning som 

sammanhängande och strukturerad. Även när det händer saker som är icke förutsägbara 

kommer denna person att kunna göra dessa händelser som begripbara som går att ordna 

och förklara.  

 

Hanterbarhet är i vilken grad man upplever att det finns resurser och hjälp till ens 

förfogande inför olika händelser i livet för att möta de krav som ställs. Även om man 

utsätts för olyckliga händelser i livet kommer en person med hög känsla av hanterbarhet 

kunna hantera och lita på att det finns människor i hennes omgivning som hon kan lita 

på och räkna med. En sådan person kommer att klara sig bra i livet även om livet är 

orättvist ibland.  

 

Den tredje och sista, meningsfullhet, syftar på hur en person känner att livet har en 

känslomässig innebörd. Även om livet stöter på händelser som är svåra och 

mödosamma så känner en person med hög meningsfullhet att det är värt att investera 

och konfrontera dessa utmaningar, inställd på att försöka göra sitt bästa, påverka och att 

vara delaktig och se mening med det hela (2009). 

 

4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagogiken i förskola och skola 

anpassas för barns svårigheter med de exekutiva funktionerna. Vi vill få en ökad 

kunskap utifrån olika professioners syn och kunskap om hur de exekutiva funktionerna 

påverkar barns lärande, och om det i så fall ökar möjligheterna för dessa barn att lyckas 

med sin skolgång.  

 

 Hur kan vi möta barn som har svårigheter inom de exekutiva funktionerna och 

deras skilda behov i förskola och skola? 

● Hur ser olika professioner inom förskola och skola på hur barns svårigheter 

inom de exekutiva funktionerna kan påverka deras möjlighet till att lyckas i sitt 

lärande?  
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5 Metodiska övervägande 

 

I metodkapitlet beskrivs den vetenskapsteoretiska utgångspunkten, kvalitativ ansats och 

val av metod, urval, metodkritik, genomförande och bearbetning, validitet och 

reliabilitet och forskningsetiska riktlinjer. 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

 

Vi har valt en hermeneutisk ansats på vårt arbete eftersom vårt intresse har varit att ta 

del av olika professioners kunskap och tankar och förstå betydelsen av dem. Ödman 

(2005) menar att i hermeneutiken finns det flera sätt att förstå världen eller en händelse 

på vilket är beroende av vem eller vilka som tolkar den.  Hermeneutiken ser till hela 

situationen och den hermeneutiska tolkningen är betydelsefull när man ska förstå olika 

handlingar och resultatet.  

 

Inom hermeneutiken är det viktigt att aktivt lyssna på vad informanterna säger både 

muntligt men även med kroppsspråket eftersom uppmärksamheten enligt Bryman 

(2002) finns det ständigt möjligheter att göra nya tolkningar med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Han menar att man kan växla sin tolkning från helhet till del och från 

del till helhet.  

 

Figur 2. Hermeneutisk spiral (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, bearbetad av 

Adolfsson & Persson, 2001 ). Vår tolkning av den hermeneutiska spiralen är att man från 

början har en förståelse av ett fenomen. Genom dialog får vi nya infallsvinklar och gör nya 

tolkningar vilket leder till ny förståelse.  

 

 

 

 

En av de yttersta anledningarna till att vi valde att använda en hermeneutisk ansats i vår 

studie är att det inte finns någon objektiv verklighet. Verkligheten består av olika 

innebörder som måste tolkas för att förstås. Vår uppgift har varit att tolka våra 

informanters svar om deras kunskap och förståelse för barn i exekutiva svårigheter och 

genom en hermeneutisk ansats där vi med hjälp genom vår tolkning grundar sig på det 

vi tidigare upplevt. Det vill säga, vi använder vår förförståelse för att nå en förklaring av 

hur arbetet kan se ut på förskola och skola i mötet med barn i exekutiva svårigheter. 

Ödman (2005) menar att tolkning används omedvetet när tecken blir oklara och hjälper 

därmed till att förstå det vi redan kände.  

 

Begreppet exekutiva funktioner är ett svårt och omfattande begrepp. Genom att använda 

oss av vår bakgrund samt våra informanters svar har vi försökt att tolka vår omvärld och 

få förståelse för den. Genom att pendla mellan förflutet och framtid samt mellan olika 

analysnivåer handlar tolkningen om ett pendlande mellan förförståelse och förståelse 
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samt att vi går ifrån del till helhet och vice versa. Man kan se en hermeneutisk ansats 

som ett pussel. Processen är inte statisk utan gör att vår nya förståelse och helhetsbild 

konstant förnyas och leder fram till ny förståelse.  Processen tar därmed aldrig slut utan 

det som var gårdagens förståelse är en förnyad dagens förståelse (Ödman, 2005). 

 

5.2 Kvalitativ ansats och val av metod  

 

För att nå vårt syfte med uppsatsen så har vi gjort en kvalitativ undersökning baserad på 

intervjuer med olika professioner på en förskola och skola. Datainsamlingen består av 

kvalitativa intervjuer med semistrukturerat ursprung, vilket innebär öppna frågor som 

kan varieras under intervjuns gång beroende på hur intervjun utvecklas. Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att ta del av informanternas värld och sedan tyda den (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Den kvalitativa intervjuformens mening är att få innehållsrika svar 

om det undersökande ämnet. Intervjufrågorna ska vara öppna och utgå ifrån vad 

informanten svarar (Johansson & Svedner, 2001). Induktivt angreppssätt innebär att gå 

från verkligheten till observationer och vidare till en teori. Teorin är resultatet av en 

forskningsinsats, vilket innebär att man drar generaliseringsbara slutsatser på underlag 

av observationerna. Men induktiva processer påvisar även drag av deduktiva precis som 

deduktiva processer påvisar drag av induktiva. Även efter att forskaren utfört den 

teoretiska reflektionen över insamlad information kan hen behöva samla in ännu mera 

information för att kunna se om teorin är hållbar eller inte (Bryman, 2002). Vi har 

använt oss av ett induktivt angreppsätt eftersom vi har dragit slutsatser efter 

informanternas svar. Däremot har vi inte gått tillbaka för att samla in mer information 

ifrån dem. 

 

Med utgångspunkt i vårt syfte utformade vi innehållet i våra intervjufrågor (bil. A). De 

är av semistrukturerad karaktär. Informanterna fick tydlig information om studien och 

dess syfte i ett missivbrev (bil. B). Intervjufrågorna skickades i förväg till informanterna 

så att de fick möjlighet att förbereda sig om de så ville. Planen var att vi skulle 

medverka bägge två vid alla intervjuerna. En skulle intervjua medan den andre 

antecknade. Syftet med detta är att den som intervjuar inte behöver tänka på att föra 

några anteckningar och kan på så sätt vara mer närvarande i situationen. En annan 

aspekt är att det blir mera objektivt tolkat det som sägs både via talet men även 

kroppsspråket än om bara en person varit med. Vi önskade även att spela in intervjuerna 

via telefon och sedan transkribera dem. Vi ämnade låta informanterna bestämma var 

intervjuerna skulle hållas för att de skulle känna sig trygga och säkra i sina roller. Tiden 

för hur lång tid vi behöver för intervjuerna skulle vi samtala med informanterna om när 

vi bokade tid för intervjun. 

 

5.3 Urval  

 

De tänkta intervjupersonerna skulle vara så anonyma för oss bägge så vi tänkte gå 

utanför våra egna kommuner där vi bor och eller arbetar. Syftet med detta är att vi inte 

har några förutfattade meningar om intervjupersonerna innan och vi på så sätt inte 

skulle lägga in våra tidigare erfarenheter av personerna ifråga utan förhålla oss mer 

objektiva. Urvalet bestod av en skolpsykolog, en specialpedagog, en pedagog mot 

förskolan och två pedagoger mot skolan.   

 

Urvalet baserade vi på vilka olika professioner som finns i våra verksamheter. På grund 

av arbetets omfattning så har vi begränsat vårt urval och därmed inte tagit med 

speciallärare och elevassistenter, som vi är övertygande om hade kunnat bidra till vårt 
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arbete. Valet av att ha med en skolpsykolog baserade vi på att de har ett psykologisk 

synsätt och att de oftast inte har så mycket direktkontakt med barnen medan 

specialpedagogen och pedagogerna har ett pedagogiskt synsätt och träffar barnen i 

grupp eller enskilt. 

 

Vår intention om att göra våra intervjuer utanför våra egna kommuner höll inte på grund 

av att vi inte fick svar på våra missivbrev. Eftersom vi inte fick svar från vår tilltänkta 

kommun där vi skickat ut missivbrev till alla rektorer som vi bad dem lämna till de 

olika arbetslagen fick vi använda oss av ett bekvämlighetsurval och gälla personer på 

närmare håll. Vi bestämde oss även för att göra intervjuerna enskilt på grund av tidsbrist 

som uppkom då vi väntat på svar från vår tilltänkta kommun. 

 

Figur 3. Vi har valt att kalla de olika yrkesprofessionerna med fingerade namn. 

Eftersom alla informanterna var kvinnor så har vi valt att använda fingerade 

kvinnonamn. 

Pedagog mot 

förskola 

Pedagog mot 

lågstadiet 

Pedagog mot 

mellanstadiet 

Special- 

pedagog 

Skolpsykolog 

Frida Lisa Märta Spira Skilla 

 

5.4 Metodkritik  

 

Kritik som kan riktas mot en kvalitativ ansats är att urvalet oftast inte är så stort. I vår 

studie så utförde vi fem intervjuer med tre olika professioner så urvalsstorleken gör att 

vi inte kan dra generaliseringsbara slutsatser att alla med samma profession har likartade 

kunskaper och åsikter. Även vilka frågor och hur vi ställde dem kan ha påverkat svaren 

från informanterna. Om det skulle gå att göra samma studie igen men med andra 

informanter skulle resultatet troligvis inte blir detsamma.    

 

5.5 Genomförande och bearbetning  

 

Under arbetsprocessen har vi kontinuerligt reflekterat och tolkat både litteratur som 

finns med i arbetet men även den litteratur vi valt bort. Processen har även innefattat 

tolkningar av informanternas svar och utifrån dem har vi löpande skrivit ned 

minnesanteckningar i kapitlet Diskussion. 

 

Våra intervjufrågor var av semistrukturerad karaktär och utformades på så sätt att vi 

skulle få fram svar utifrån vårt syfte och frågeställningar. Fem intervjuer genomfördes 

med tre olika professioner, en skolpsykolog, en specialpedagog och tre pedagoger.  

 

Vi kontaktade våra nya tilltänkta informanter via ett missivbrev (bil. A) och ett 

personligt samtal. Intervjuerna genomfördes sen på olika ställen beroende på vad som 

passade våra informanter, vilket Stukàt (2011) förespråkar eftersom det är viktigt att 

informanterna känner sig bekväma under intervjutillfället. Informanterna fick 

intervjufrågorna (bil. B) innan för att på så sätt kunna förbereda sig om de så önskade.  

 

Vår ambition var att vi båda skulle delta intervjuerna tillsammans för att på så sätt 

kunna analysera vad vi såg och hörde på ett djupare sätt. Dessvärre lyckades vi inte att 

genomföra intervjuerna tillsammans utan fick genomföra dem var och en på grund av 

tidsbrist. Intervjuerna spelades in på telefon och transkriberades sedan. 
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Transkriberingen gjordes efter varje intervju och intervjuerna gjordes under tre veckors 

tid. Intervjuerna har varit lite olika långa men har i genomsnitt tagit cirka 40 minuter i 

anspråk.  Eftersom vi fick tillåtelse att spela in samtliga intervjuer så behövde vi inte 

anteckna under tiden var de sa utan kunde koncentrera oss på samtalet och i stället föra 

småanteckningar om deras kroppsspråk och engagemang under samtalets gång. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

 

Kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar innebär att ta hänsyn 

till validitet och reliabilitet. Med reliabilitet menas om hur resultatet från 

undersökningar blir detsamma om undersökningen utförs på nytt eller om det är 

slumpen eller tillfället som påverkat undersökningen. Validitet är ett annat 

forskningskriterium och handlar om huruvida man identifierar, mäter eller observera det 

man säger att man undersöker. Reliabilitet och validitet går att skilja åt i en analytisk 

mening men de är också relaterade genom att validiteten förutsätter reliabilitet (Bryman, 

2002). I vår studie har vi noggrant gått igenom det insamlade materialet för att öka dess 

reliabilitet. För att få validitet i studien är det viktigt att intervjufrågorna är rätt 

utformades så att vi undersöker det vi ämnar undersöka. Vi anser att vi undersöker det 

vi ämnar undersöka genom genomtänkta frågeställningar av semistrukturerad karaktär.  

 

5.7 Forskningsetiska riktlinjer 

 

Bryman (2002) betonar att följande etiska principer är betydelsefulla inom den 

humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanterna om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte och vad deras uppdrag i studien är. Vi delgav informanterna 

att deras medverkan var frivilliga och kunde avbrytas när de så önskade. Denna 

information delgavs informanterna via missivbrevet (bil A). 

 

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan i studien. De kan avbryta sin deltagande när de så önskar utan att 

påtryckningar från forskaren/forskarnas sida. Vi erhöll via missivbrevet (bil A) skriftligt 

samtycke till att delta i studien. Vid intervjutillfället informerade vi informanterna om 

att samtycket inte är ett kontrakt utan de kan avbryta intervjun när de så önskar.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter från studien ska behandlas 

konfidentiellt och det ska inte kunna framgå i studien vilka informanterna är. Ingen 

utom forskaren eller forskarna ska kunna ta del av informanternas personuppgifter. Efter 

arbetets godkännande kommer vi att förstöra de inspelningar som vi gjort.  

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna enbart få användas för 

forskningens avsikter och inte för kommersiellt bruk. De får inte heller lånas ut till 

någon annan. I missivbrevet (bil A) har vi att informerat att de uppgifter vi får fram via 

informanterna enbart kommer att användas i den här studien. 

 

6 Resultat och analys 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagogiken i förskola och skola 

anpassas för barns svårigheter inom de exekutiva funktionerna. Vår ambition är att få en 
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ökad förståelse utifrån olika professioners syn och kunskap om hur de exekutiva 

funktionerna påverkar barns lärande och om det i så fall ökar möjligheterna för dessa 

barn att lyckas med sin skolgång. Vi vill också undersöka hur kunskapen om exekutiva 

svårigheter således påverkar vilka specialpedagogiska verktyg, förhållningssätt och 

bemötande som används i mötet med dessa barn i den praktiska verksamheten. 

Kapitlen kommer att redovisas utifrån vårt upplägg i vår intervjuguide (bil B) som är 

direkt kopplat till våra frågeställningar. Efter varje delrubrik kommer det att presenteras 

en analys. I den löpande texten har vi tolkat informanternas svar utifrån en hermeneutisk 

ansats. Vi hänvisar även direkt till informanternas svar genom referat och citat.  

6.1 Yrkesprofessioners syn på barn i exekutiva svårigheter 
 

Samtliga informanter har erfarenheter av barn i exekutiva svårigheter och arbetar i 

dagsläget med de här barnen i sina verksamheter. Det råder en samsyn om hur exekutiva 

svårigheter hos barn yttrar sig men åsikten om orsakerna till dessa svårigheter skiljer 

mellan informanterna.  

 

Skilla säger, som någon har uttryckt, att man kan välja ett speciellt sätt att se på barns 

exekutiva funktioner, som om att de exekutiva funktionerna fungerar som hjärnans 

dirigent. Det hjälper inte att sitta med en orkester utan att någon dirigerar den. Hon 

säger: 

”Om jag ska försöka beskriva ett sådant barn som skolpsykolog ser jag en 

tydlig överrepresentation av barn med neurospsykiatriska 

funktionsnedsättningar, framförallt barn inom Asberger och ADHD 

(Skilla)”.  

 

Utifrån hennes egen erfarenhet ger hon exempel ifrån de tester som hon utför på barn. 

Hon beskriver barn i exekutiva svårigheter som att de har svårt att strukturera upp och 

hålla i minnet det material som används vid testtillfället. Utifrån tester som Skilla gör så 

innefattar ett test en geometrisk figur. Hon se att barn som har en relativt god exekutiv 

förmåga börjar med att göra en ytterstruktur och så fyller de på med olika delar. De barn 

som har svårigheter med de exekutiva funktionerna börjar för det mesta med att rita upp 

smådelar av figuren på olika ställen på pappret. När barnet sedan får i uppgift att 

försöka rita upp figuren utan att titta på den gamla bilden, vilket då går över i en 

arbetsminneuppgift, blir det svårt för barnet att komma ihåg hur de olika delarna hänger 

ihop. Även om barnet har svårigheter inom de exekutiva funktionerna har det inte alltid 

en svag kognitiv förmåga men när det handlar om barn med neuropsykiatriska 

svårigheter så handlar det ofta om att de även har exekutiva svårigheter.  

 

Spira och Märta beskriver att de här barnens svårigheter yttrar sig som svårigheter att 

planera och ta ansvar för sitt skolarbete och att de måste träna på det. Om att de inte har 

”organiserade funktioner” utan behöver hjälp och stöd med att strukturera upp arbetet i 

skolan. Lisa och Spira pratar om att barnen ofta har svårigheter med impulskontrollen. 

Spira säger att deras impulskontroll inte är åldersadekvat utan deras impulskontroll 

oftast kan beskrivas som om barnet har ett ”dåligt humör”. Lisa menar att det ofta 

händer negativa saker runt de här barnen, såsom puttar och slag mot andra barn.  
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Hon är övertygad om att barnets svårigheter inte beror på uppfostran utan att de är 

medfödda eftersom att flertalet av de här barnens föräldrar säger att problematiken 

funnits med under hela deras uppväxt. Lisa säger: 

 

 ”Jag tillrättalägger undervisningen för de här eleverna vilket även gynnar 

övriga elever i klassen (Lisa)”. 

 

Barn i förskolan i exekutiva svårigheter yttrar sig, säger Frida, som om att dessa barn 

har svårt att landa, stanna kvar och avsluta i lek.  De uppfattas som okoncentrerade och 

skiftar ofta fokus. Framförallt så har barn i exekutiva svårigheter svårt med att hantera 

avbrott som förekommer inom förskolans verksamhet. 

 

6.1.1 Analys - Yrkesprofessioners skilda syn på barn i exekutiva svårigheter 

 

Skilla, Spira och Märta säger på olika sätt att barn i exekutiva svårigheter har problem 

med att strukturera sin tillvaro och arbetsuppgifter. Svårigheter innebär att barnen har 

svårt att planera och ta ansvar för sitt skolarbete. De här svårigheterna går att dels 

koppla till vad Brocki (2007), Martinsson och Major (2011) skriver, att barn med 

bristande arbetsminne har svårigheter med att planera och följa instruktioner. Även 

Fleischer och Merland (2008) säger att barn i exekutiva svårigheter saknar en del 

nödvändiga förutsättningar att klara av förskolan och skolan där planering och 

genomförande är av stor vikt.  Martinsson och Major (2011) ger förslag på hur det 

pedagogiska arbetet kan hjälpa de här barnen genom stöd gällande självreglering, 

planering och återkoppling till barnen. Informanternas svar visar på att pedagogerna 

använder sig av återkoppling som metod gentemot barn i exekutiva svårigheter utan att 

de medveten kopplar sina metoder till forskning. 

Frida beskriver barn som har svårigheter med att landa, stanna kvar och avsluta en lek. 

Barnen uppfattas som okoncentrerade och att de ofta skiftar fokus och har svårigheter 

med att hantera avbrott i verksamheten. Trillingsgaard, Dalby & Östergaard, (2011) 

skriver att hjärnan är ett komplicerat organ och att man måste ta hänsyn till om ett barns 

beteende är ett uttryck för en övergående försening eller om det handlar om ett 

avvikande beteende som är uttryck för en allvarligare störning. Beroende på detta är det 

svårt att veta om barn i förskolan bara är sena i sin utveckling eller om det rör sig om 

svårigheter inom de exekutiva funktionerna.  Beroende av det Trillingsgaard, Dalby & 

Östergaard (a.a) skriver så är det med stor sannolikhet svårt för pedagogerna i förskolan 

att ibland får gehör för sitt kunnande om ett enskilt barns svårigheter beror på en 

försening eller någon annan allvarligare störning som till exempel en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. 

Lisa och Spira säger att de här barnen har svårigheter med impulskontrollen. Spira 

menar att den inte är åldersadekvat, medan Lisa uttrycker det som om att det alltid 

händer negativa saker kring de här barnen utan att de kan hjälpa det. Svårigheterna som 

Trillingsgaard, Dalby & Östergaard (2011) beskriver förklarar barnens svårigheter med 

impulskontrollen och som Lisa påpekar att de negativa saker som händer runt dessa 

barn beror inte på uppfostran utan svårigheterna troligtvis är medfödda vilket många 

föräldrar bekräftar. Författarna menar att det är viktigt att förstå att omgivningens syn 

spelar en stor roll för barnens syn på sig själva. 
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Informanternas svar visar på att deras synsätt varken kan kopplas fullt ut till ett 

relationell eller kategoriskt specialpedagogiskt synsätt. Lisa säger att barnets exekutiva 

svårigheter kan ha en medfödd neurologisk förklaring och skuldbelägger inte barnet för 

dess svårigheter. Detta är ett dilemmaperspektiv som Nilholm (2007) beskriver som det 

tredje perspektivet. I förskola och skola så är det inte bara ett synsätt som råder utan 

pedagoger har olika utbildningar, synsätt och uppfattningar om barn i svårigheter. 

 

Det råder en samsyn mellan våra informanter om hur exekutiva svårigheter yttrar sig 

och alla pedagogerna har i dagsläget något barn som uppvisar någon svårighet med de 

exekutiva funktionerna och alla har också haft det tidigare. Vi tolkar det informanterna 

säger att dessa svårigheter yttrar sig som svårt med självstyrning, arbetsminne och 

impulshämning som om det är relativt vanligt fenomen. Om vi tar fasta på 

Bronfenbrenners teori om hur de olika cirklarna påverkar individen så kan en del av 

svårigheterna kopplas till miljön och inte till individen. Mikrosystemet påverkar 

individen på det personliga planet vilket innefattar hemmet, förskolan och skolan. 

Bronfenbrenner (1989) menar att samspelet mellan biologiska och sociala 

utgångspunkter är viktiga att studera eftersom forskning ofta visar på ett förenklat 

samband mellan dessa. 

 

6.2 Diagnosens betydelse för pedagogiken i förskola och skola 

 

Skilla säger att man kan fundera över om vissa diagnoser är “inne” nu. Kanske tänker vi 

annorlunda kring de här barnen i exekutiva svårigheter på ett annat sätt om tio år. Hur 

förhåller vi oss i Sverige kring diagnostisering i jämförelse internationellt, hur möter vi 

de här barnen i skolan är frågor hon ställer sig själv i intervjun. Det är frågor som hon 

menar är viktiga att fundera över när vi arbetar med de här barnen. Att få en diagnos, 

menar Skilla, är viktig för att pedagogerna ska få kunskap och förståelse för barnets 

svårigheter. Vidare pratar hon om att det kan vara både fördelar och nackdelar med att 

få en diagnos. Den största fördelen menar hon är att en diagnos kan hjälpa personen 

med att få förstå sig själv och på så sätt lyfta bort skuld ifrån individen. Diagnosen kan 

stödja personen genom att denne får förståelse ifrån sin omgivning och på så sätt kan 

individen få en större förståelse för sin svårighet. 

 

En psykologisk utredning bekräftar ofta den bild som redan finns hos pedagoger och 

föräldrar och den förtydligas med siffror och diagram. Man kommer ifrån det subjektiva 

tyckandet och får en mer objektiv bild att förhålla sig till. Testerna är normativa och är 

väl utprovade på 1000-tals barn så de säger ganska mycket om ett barns funktioner, 

säger Skilla. 

 

Spira anser att det är viktigt med diagnos i vissa fall men inte i andra. Fördelen med 

diagnos kan vara att föräldrarna och barnet kan få utbildning om funktionshindret. 

Samtidigt poängterar hon att genom en elev- och föräldrabeskrivning kan det vara 

negativt för familjen när man helt litar på en diagnos om dess ärftlighet. Spira berättar 

om en mamma som fått en diagnos på sitt yngsta barn och kämpade för att även det 

äldsta barnet skulle få samma diagnos trots att han inte uppvisade samma svårigheter 

som det yngre syskonet. Eftersom hon väl känner till bägge barnen så menar hon att det 

äldre syskonet inte har någon diagnos utan hens svårigheter beror på en bristande 
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hemmiljö.  Hon tror att en funktionsnedsättning är ett inlärt beteende men att medfödda 

funktionsnedsättningar kan öka eller minska beroende av miljön. Även Märta anser att 

diagnosen egentligen inte har någon betydelse för undervisningen men det kan vara 

viktigt för föräldrarna att få ett namn på sitt barns svårigheter, men för barnet spelar det 

egentligen ingen roll. Men, lägger hon till, vissa barn kan ha nyttan av en diagnos för att 

på så sätt förstå sina svårigheter. Lisa säger: 

 

”Diagnosen har inte någon betydelse för pedagogiken utan man 

måste analysera vilka svårigheter som barnet har och sedan 

tillrättalägga pedagogiken. Man måste veta hur barnet fungerar i 

olika situationer för att sedan ge rätt stöd. Diagnosen spelar ingen 

roll för det pedagogiska arbetet i skolan, utan vinsten är i så fall att 

det kan ge mer resurser till barnet (Lisa)”. 

 

I förskolan menar Frida att barn sällan blir diagnosticerade, vilket hon härleder till att 

det kan bero på en rädsla för att stigmatisera barnet. Hon menar att det finns en rädsla 

både ifrån föräldra- och pedagoghåll.  En oenighet bland förskolans pedagoger gör att 

det inte finns en samsyn om diagnosens betydelse. Utifrån sin yrkesprofession menar 

hon att en diagnos ger större chanser till att lyckas att ge rätt stöd och bemötande både 

genom förskola och skola så att barnet kan lyckas. Lisa menar att man ska bemöta 

barnen utifrån individperspektiv och då har inte diagnosen någon betydelse. Samsynen 

är dock ändå lika vad det gäller att alla barn med svårigheter ska bemötas på ett positivt 

sätt. Frida säger: 

 

”De finns en rädsla för att våga se barn i exekutiva svårigheter på 

förskolan. Den rädslan grundar sig inte alltid i en osäkerhet inom sin 

yrkesprofession utan ligger ibland hos individens egen erfarenhet och tankar 

om diagnosen som ett stigmatiserande för barnet (Frida)”. 

 

Frida anser att vi måste våga se barns svårigheter i ett tidigt skede för att inte barnets 

problematik ska lyftas över till skolan. Att få en diagnos kan vara ett sätt att påvisa att 

barnet behöver extra resurser men även för att få rätt ekonomiska förutsättningar. 

 

6.2.1 Analys - Diagnosens betydelse för pedagogiken i förskola och skola 

 

Spira anser att med en psykologisk diagnos så kommer man ifrån ett subjektivt tyckande 

och får en objektiv bild att förhålla sig till. Hon säger att testerna är normativa och 

utprovade på 1000-tals barn vilket ger en god bild av ett barns funktioner. Detta 

stämmer inte överens med vad Statens Beredning för Utvärdering (SBU) kom fram till i 

sin rapport. SBU fastställde att det finns stora kunskapsluckor när det gäller 

tillförlitligheten hos diagnostiska instrument som används som hjälpmedel att identifiera 

ADHD. Eftersom åsikterna om diagnosers relevans skiljer sig åt mellan medicinska och 

sociologiska forskare (Jakobsson & Nilsson, 2012). 

Synen på diagnos skiljer sig åt mellan pedagogerna och skolpsykologen. Alla pedagoger 

anser att det finns vissa vinster med en diagnos men utifrån olika aspekter. Både Lisa 

och Frida säger att om det ger mer resurser till barnet så finns det en vinst med en 
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diagnos medan Märta och Spira säger att det ibland kan hjälpa föräldrarna att få ett 

namn och en förståelse för sitt barns svårigheter. Spira säger att det ibland kan vara 

negativt med att meddela en diagnos till föräldrarna då de i vissa fall helt litar på en 

ärftlig faktor och lägger samma svårigheter på ett syskon. Enligt skollagen (SFS 

2010:800) så ska “alla barn och elever ges den ledning och stimulans som de behöver i 

sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. Om skolan hade kunnat 

leva upp till detta skulle pedagoger inte behöva hänvisa till att en diagnos är bra om det 

ger mer stöd till eleverna, stödet ska baseras på individens behov och inte på diagnosen. 

Trots att diagnosen inte har något värde när det gäller att avgöra om en elev är i behov 

av pedagogiskt stöd utan den kan mer ses som en förklaring till svårigheter i utveckling 

och lärande (Vetenskapsrådet, 2007) så ger enligt vår erfarenhet och det pedagogerna 

säger en diagnos mer stöd till individen.   

 

Informanterna har olika uppfattning om betydelsen av diagnos. Lisa tar upp att 

diagnosen inte har någon betydelse för pedagogiken utan man måste se till individen 

och tillrättalägga pedagogiken. Frida menar att en diagnos ger barnet större chanser till 

att lyckas genom rätt stöd och bemötande både genom förskola och skola, vilket kan 

kopplas till Vetenskapsrådet (2007), som menar att pedagogerna måste ha kunskap om 

barnens förutsättningar och utgå från det i sin undervisning. En kartläggning av barnens 

tänkande och sättet att lära sig måste ligga till grund för pedagogiska anpassningar av 

innehåll och arbetssätt. Detta bekräftar också Kadesjö (2008) som säger att en del barn 

har svårigheter med att förstå underförstådda regler som gäller i sociala situationer men 

även i skolsituationer visar sig dessa svårigheter.  

 

Det vi kan se utifrån informanternas svar så råder det delade meningar om diagnosens 

betydelse för barnet. Pedagogerna såg både positiva och negativa konsekvenser av en 

diagnos medan skolpsykologen var av mer positiv karaktär. Detta kan bero på att den 

medicinska och psykologiska forskningen avgränsas till individer och deras 

förutsättningar medan den sociologiska forskningen ser på individer i ett större 

sammanhang och lägger fokus på sociala processer och förutsättningar i miljön 

(Jakobsson & Nilsson, 2012). Det medicinska, psykologiska och sociologiska synsättet 

kan även beskrivas med olika specialpedagogiska perspektiv. Det kategoriska 

perspektivet beskriver medicinska och psykologiska synsättet genom att det utgår från 

metoder som kan härledas till barns svårigheter medan det relationella perspektivet 

utgår från den sociologiska forskningen. Dessa olika perspektiv tar Jakobsson & 

Nilsson, (2012) upp.  

 

6.3 Professionellas syn på att möta barn i exekutiva svårigheter inom den egna 

verksamheten 

 

Pedagogerna har en gemensam uppfattning om att det saknas resurser både i förskola 

och skola i form av en riktad stöd mot barn i behov av särskilt stöd. Skilla menar att hon 

inte kan allt i skolans pedagogiska verksamhet men hon säger: 

 

”Jag har en ödmjukhet inför pedagogerna om vilket krav de har på sig om 

uppfyllelsen att alla barn ska nå kunskapsmålen. Vilket jag vet att inte alla 

barn som jag möter kommer att göra (Skilla)”. 
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Skollagen (SFS 2010:800) krockar med att kunna leva upp till den måluppfyllelsen. 

Skilla är ärlig mot pedagoger inom skolans verksamhet att det inte alltid kommer att gå 

att lyckas att få alla elever på en godkänd betygsnivå med de krav som finns idag.   Det 

ingår i hennes jobb att presentera obekväm information som kan innebära att både 

föräldrar och barn kommer att bli sårade och ledsna. Hon säger: 

 

”Det är viktigt att jag är ärlig med sådan här information. Jag är mån om 

att barnet ska få bästa möjliga stöd och förståelse. Jag är barnens advokat. 

Det får inte läggas någon skuld på barnet genom att säga, om du bara 

skärper till dig lite till, så kan du! (Skilla)”. 

 

Skilla poängterar att det är viktigt att lyfta fram barnets starka sidor. Att lyfta fram 

individen starka sidor anser hon är viktigt för individens självkänsla. Lika viktigt är det 

att pedagoger ser på individens starka sidor för att bidra till att barnet ska kunna känna 

att det är duktigt och att man på så vis arbetar för att stärka barnets tilltro till sin egen 

förmåga och lyfta barnets självbild. Hon menar vidare att det är en grundläggande 

princip i mötet med dessa barn att förstå sin egen roll som pedagog för att barnen ska 

lyckas. 

 

I handledning med pedagoger så tar hon ofta upp att det handlar om att kunna anpassa 

sitt eget sätt att tänka och arbeta för att nå de här barnen. Som barn är det viktigt att få 

känna att man är omtyckt trots sina svårigheter och ofta leder det till skolframgång för 

barnen. Hon menar att det inte bara handlar om barnens meritvärden utan även om ett 

personligt lyckande. För framtiden menar Skilla att det är helt avgörande för individen 

om den kan undvika att hamna i en depression som vuxen. Hon menar att om man har 

en realistisk syn på barnet och tar lärdom om barnets starka och svaga sidor kan man 

bemöta barnet där det befinner sig.  

 

Skilla säger: 

 

”Tänk om man skulle kunna jämföra ett barns utveckling med den där 

vikt- och längdkurvan som man gör på barn från födseln, där det är 

bra bara man följer sin egen kurva. Tänk om man kunde få följa sig 

egen kurva vad det gäller sitt eget lärande (Skilla)”. 

 

Spira anser att det inte finns tillräckligt bra förutsättningar inom hennes verksamhet för 

att möta de här barnen på ett optimalt sätt. Hon tror på ett större samarbete med 

ämneslärarna för att ge barnen optimal hjälp och ta till vara på barnens kunskap och 

vidareutveckla den. Lisa har tilltro till sitt eget arbetslag samt sin egen kompetens 

genom att de har lång erfarenhet med att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Märta 

säger liksom Skilla att verksamheten saknar resurser för att möta dessa barn. Hon 

framhåller dessutom att elevhälsans arbete behöver förbättras för att tillgodose de här 

barnens rättigheter till stöd. Märta framhåller dessutom att samarbetet i arbetslaget är 

viktigt runt barn i behov av särskilt stöd.   

 



  
 

25 

Frida har inte tilltro till att hennes verksamhet kan tillgodose de här barnens behov. Hon 

menar att det finns en rädsla hos pedagogerna att våga se brister hos barn som är i 

svårigheter. En annan anledning kan vara att det är för stora barngrupper i förhållande 

till antalet personal och även det påverkar barn i behov av särskilt stöd på ett negativt 

sätt. Balansgången är att förhålla sig till den stora barngruppen och det enskilda barnet i 

behov av särskilt stöd. Hon säger att den grundläggande verksamheten får stå tillbaka på 

grund av att pedagogerna ska kunna tillgodose barn i behov av särskilt stöd.  

 

6.3.1 Analys - Professionellas syn på att möta barn i exekutiva svårigheter inom 

sin verksamhet 

 

Att leva upp till våra styrdokument inom förskola och skola när det gäller barn i 

exekutiva svårigheter är något som samtliga våra informanter i den här studien anser är 

svårt att uppfylla. De menar att de inte kan göra alla de anpassningar som behöver göras 

i verksamheten för att bemöta dessa barns individuella behov. Alla yrkesprofessioner 

anser att resurserna inte är tillräckliga och att det inte alls står i proportion till vad lagen 

säger. Frida säger att det är svårt att få ekonomiska resurser om barnet inte har en 

diagnos och att förskolan därför har svårt att leva upp till de insatser och anpassningar 

som behövs för att varje individ med behov av särskilt stöd ska få det stöd som lagen 

kräver. Informanterna pratar om resurser utifrån en ekonomisk aspekt medan Kadesjö 

(2008) pratar om resurser som kunskap och rätt bemötande.  

 

I princip skapar denna resursbrist konkurrens mellan grupp och individ där den 

enskildes behov ställs mot barngruppens behov. Frida menar vidare att det är svårt att 

arbeta för en homogen barngrupp då man som pedagog även måste tänka utifrån barn i 

exekutiva svårigheter och andra barn med liknande individuella behov. Detta skapar en 

konkurrens mellan var och hur insatserna bäst ska fördelas, vilket kan ge negativa 

pedagogiska konsekvenser för hela verksamheten då det blir en dragkamp om 

resurserna. Spira säger uttryckligen att det är svårt att uppfylla det ansvar som föreligger 

enligt skollag om att tillgodose barn i behov av särskilt stöd.  

 

Märta menar att elevhälsans arbete behöver förbättras men även att det blir tydligare 

vad som är deras uppdrag i verksamheten. Hon anser också att det är viktigt att ta hjälp 

av sitt arbetslag i arbetet runt elever i behov av särskilt stöd. Spira pratar om ett större 

samarbete ämneslärarna mellan för att hjälpa och ta tillvara barnens kunskaper på ett 

bättre sätt. Att barn i exekutiva svårigheter, men även barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, blir missgynnade i skolan visar Skolverkets resultat i en studie. 

Några orsaker om varför elever lämnade skolan utan fullständiga betyg var saker som 

nämns ovan av Märta och Spira (Skolverket, 2001). 

 

Frida säger att det finns kunskapsbrister inom lärarkåren mot förskolan. Hon menar att 

det är svårt att ha en samsyn kring det enskilda barnets behov om särskilda anpassningar 

och hur dessa prioriteringar skall göras. Enligt Vetenskapsrådet (2007) kan detta 

påverka barnets chanser till utveckling och lärande. Det är oerhört viktigt att ha kunskap 

om alla elevers förutsättningar och utgå ifrån det i sin undervisning där elevers 

individuella tänkande och sätt att lära måste ligga till grund. För att lyckas möta barn i 

exekutiva svårigheter så menar Frida att det är viktigt att ha en gemensam helhetssyn 

samt att ha god kompetens och förståelse för bemötande och förhållningssätt kring 
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dessa barn. Detta bekräftar Fridas tanke som till synes kan tyckas grunda sig i ett 

relationellt perspektiv hur man väljer att se på barn och dess utveckling. Von Wrights 

(2001) teorier stärker Fridas tankar om att det är viktigt att se hur och vad som påverkar 

individens utveckling på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Vid första 

anblicken kan Fridas åsikt grunda sig det relationella perspektivet, men det går 

tvärtemot hennes tankar om att tidig diagnosticering gynnar dessa barn. Obemärkt så 

hamnar hennes åsikter om diagnosticering i det kategoriska perspektivet. Det finns inget 

rätt eller fel i det Frida säger, men det hon beskriver är ett dilemma. 

 

Skilla värnar om att det är i mötet barnet blir till och hur det blir sett på. Att se varje 

barns starka sidor är något som hon menar är betydelsefullt för barnet inte bara inom 

skolans ramar utan även på ett långsiktigt perspektiv, där en god självkänsla förebygger 

en god hälsa i det vuxna livet. Ett barns avsaknad av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som är begrepp som bygger på Antonovskys teori om KASAM, kan leda 

till katastrofala personliga förluster men även skolgång med ofullständiga betyg. Denna 

teori lyfter Skilla fram under vår intervju vilket finns nära kopplat till hennes 

yrkesbakgrund som är utifrån det psykologiska perspektivet. Våra pedagoginformanter 

nämner inte att dessa faktorer kan spela in för att skapa en meningsfull och anpassad 

verksamhet för barnet. Det kanske beror på att teorin inte bygger på ett 

specialpedagogiskt perspektiv utan ligger utanför ramarna för vad som innefattar 

skolverksamhetens pedagogiska grundstenar.  

 

Med andra ord så anser inte de yrkesprofessioner som vi intervjuat att de egentligen 

lever upp till skollagen och att deras åsikter om att brist på pengar och resurser leder till 

dem till det faktum att de bryter mot skollagen i sin yrkesutövning. 

 

6.4  De olika yrkesprofessioners syn på skolframgång                                       

 

Att förstå och ha kunskap kring barn med exekutiva svårigheter, menar Skilla, är 

otroligt viktigt. Hon säger: 

 

”Jag tycker skolan över lag möter barnen på ett bra sätt även om 

de inte har diagnoser. I skollagen får man inte säga att barnet 

måste ha en diagnos för att ge stöd. Det viktiga är att skapa 

mening i barnets liv. Jag hoppas att jag kan lyfta lite press från 

pedagogerna genom att förtydliga att barnen egentligen har ett 

liv efter oavsett vad de har presterat i skolan (Skilla)”. 

 

Hennes åsikt om skolframgång är kopplat till att barnet får känna sig duktigt vilket 

vidare påverkar dess liv som vuxna. Barn i exekutiva svårigheterna behöver hjälp med 

att hitta strategier för sitt lärande.  Barnet behöver förförståelse så att det får en mening 

och ett sammanhang i undervisningen, menar Skilla. 

Frida säger att en tidig upptäckt är viktig för senare framgång i skolan. Hon menar att 

om man vågar se svårigheterna tidigt kan man arbeta med riktade insatser redan i 

förskolan för att på så sätt minska svårigheterna för barnet i skolan. Anpassningar för att 
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barnet ska lyckas är tydliga strukturer och ramar, trygga och tydliga vuxna runt barnet. 

Det är även viktigt att ha ett individanpassat förhållningssätt för olika barn. Barn i 

exekutiva svårigheter behöver ofta tydliga förberedelser, korta instruktioner och en 

förutsägbarhet i verksamheten. Många av de här barnen behöver även bildstöd och en 

närvarande vuxen. Organisationsmässigt anser hon att det är betydelsefullt för barnet 

hur man grupperar och organiserar verksamheten.   

 

Båda Lisa och Märta framhåller att det är oerhört viktigt med tydlighet och beröm för 

att nå skolframgång främst för barn i svårigheter av olika slag. Möter de här barnen bra 

pedagoger så har de alla möjligheter att klara sig bra i skolan. Märta säger:  

 

”Jag tror att även barn som inte har det så bra hemma kan klara sig 

bra om de möter rätt vuxna i skolan. Under mina år som pedagog har 

jag mött många så kallade maskrosbarn, barn som inte haft det så bra 

hemma och som har haft exekutiva svårigheter men som klarat sig bra 

i skolan ändå (Märta)”. 

Lisa säger: 

 

”Man måste städa runt de här barnen så att de inte hamnar i onödiga 

konflikter som kan undvikas med rätt hjälp och strategier (Lisa)”. 

 

Märta säger att några framgångsfaktorer är ett gott tålamod med barn i exekutiva 

svårigheter samt att ge dem inflytande i undervisningen. Hon säger dessutom att det är 

viktigt att ge dem tid och hitta verktyg för att de ska nå skolframgång. En annan 

framgångsfaktor är att ha tilltro till deras förmåga.  

 

6.4.1 Analys - De olika yrkesprofessioners syn på skolframgång 

 

Att inte leva upp till en skolmiljö som anpassas till barnets behov kan förvärra ett barns 

svårigheter, vilket även handlar om anpassningar såsom bemötande och förhållningssätt. 

Kadesjö (2008) menar att barn som är i exekutiva svårigheter, vilket innebär 

uppmärksamhetsstörning, självstyrning och svårt med impulshämning, något som direkt 

kan kopplas till våra tre nyckelbegrepp som barn i exekutiva svårigheter har. Detta kan 

leda till att inlärningssituationer blir kritiska som i förlängningen kan leda till ett 

misslyckande genom barnets skolgång. En elev i exekutiva svårigheter har inte 

förmågan att kunna anpassa sig själv till sociala situationer vilket ofta kräver 

pedagogiska anpassningar. Samtliga av våra informanter är fullt medvetna och 

införstådda med detta. Kraven på eleverna måste enligt Socialstyrelsen (2002) ställas i 

relation till barnets förmåga.  

 

I vår undersökning anser vi att samtliga informanter för de olika yrkesprofessionerna 

försöka att göra sitt yttersta för att tillgodose att varje barn får de anpassningar de har 

rätt till enligt lag, även om de inte alltid lyckas på grund av resursbrist eller andra yttre 

faktorer.  
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Skilla och Frida menar att man ibland behöver se förklaringar till ett barns svårighet 

utifrån ett kategoriskt perspektiv. De menar att det är av betydelse att barnet får en 

diagnos så tidigt som möjligt för att rätt förutsättningar. Barn som inte har förmågan att 

kunna förutse och räkna ut vad som kan bli konsekvenser av en handling eller en tanke 

bör betraktas utifrån ett relationellt förhållningssätt. Barnet inte har förmågan att styra 

sig själva i dessa situationer och därför inte helt enkelt rår för sina handlingar 

(Jakobsson och Nilson, 2012). 

 

Vi kan även använda oss av teorin om Bronfenbrenners (1989) utvecklingsbegrepp och 

hans utvecklingekologiska modell i vår delanalys kring framgångsfaktorer. Genom att 

använda och tillämpa hans systemteori, mikro-, meso-, exo- och makronivån, för att 

förstå pedagogernas syn på barnet utifrån de olika nivåerna. Informanterna delade inte 

fullt och helt åsikten om den utvecklingsekologiska synen på utveckling som en följd av 

ett ömsesidigt samspel mellan miljö eller individ.  

 

Skillas, Spiras och Fridas åsikter förhåller sig till hur den yttre omvärlden påverkar 

barnet och vilka faktorer som är viktiga för barns utveckling i exekutiva svårigheter.  På 

mesonivå menar de att det är av vikt att samverka med hemmet för att kunna tillmötesgå 

barnets behov på ett tillfredställande sätt. Samtliga informanter påpekade även på 

exonivån om hur den yttre faktorn som ekonomiska resurser inverkar på arbetet runt 

omkring barn i exekutiva svårigheter. Att få en utökad personalresurs är något som alla 

upplevde att det var en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna uppfylla 

styrdokumentens riktlinjer. 
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6.5 Slutanalys 

 

Vi har här valt att göra en samlad redovisning i tabellform för att på ett översiktligt sätt 

kunna se informanternas svar. Vi vill på sätt samla informanternas svar för att kunna 

förstå vilka faktorer som kan utgöra hinder eller möjligheter för att möta barn i 

exekutiva svårigheter. 

 

Figur 4. I tabellen redogör vi för de olikheter och likheter som vi fått fram i våra 

intervjusvar om vad som den enskilda pedagogen ser som framgångsfaktorer för barn i 

exekutiva svårigheter. 

Framgångsfaktorer Skol 

psykolog 

Special- 

pedagog 

Pedagog 

mot 

förskolan 

Pedagog 

mot 

lågstadiet 

Pedagog mot 

mellanstadiet 

Ekonomiska  

Resurser 
X X X X X 

Bemötande och 

förhållningssätt  
X X X X X 

Anpassningar i 

klassrumsmiljöer 
 X X X X 

Känsla av  

meningsfullhet 

och sammanhang 

X  X   

Diagnosticering  X  X   
Kunskap hos 

pedagoger att 

möta barn med 

exekutiva svårigheter  

X X X X X 

Samverkan skola 

och hem  
X X X   

Barnets tillit till 

sin egen förmåga 

genom att skapa 

meningsfullhet  

X X    

 

En gemensam nämnare som samtliga informanter pratar om i vår studie är kunskapens 

betydelse för att nå så långt som möjligt med barn som har exekutiva svårigheter. Att ha 

kunskap är av vikt då vi ska förstå och möta barn i exekutiva svårigheter.  Enligt 

Jakobsson och Nilsson (2012) samt Socialstyrelsen (2002) ska alla elever få stöd till 

sina individuella behov och rätt anpassningar i lärmiljöer ska göras utifrån varje enskilt 

barn.  

I våra delanalyser ser vi att det finns övervägande faktorer som försvårar att leva upp till 

det som vår skollag förpliktigar oss att uppfylla. Vår reflektion är att det är viktigt att 

synliggöra faktorer som skulle kunna hjälpa oss att komma vidare i arbetet med barn i 

exekutiva svårigheter. Det kanske inte alltid handlar om att vara fler pedagoger utan att 

verksamheterna behöver se över hur förskola och skola som helhet kan arbeta för att 

stärka upp och stödja barn i behov av särskilt stöd. Olika åsikter och syn på vad som 

skapar goda möjligheter för skolframgång kan bero på att man bör se över varje enskild 

organisation och dess barngrupper för att på bästa sätt möta barnet i exekutiva 

svårigheter. 
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Figur 5. Sammanställning av resultatet av informanters svar och våra egna slutsatser om 

vilka faktorer som kan leda till skolframgång inom förskola och skola. Samtliga svar 

hamnar inom de olika nivåer: organisation-, grupp- och individnivå, som vi arbetar 

kring i båda verksamheterna.  

 

 

OLIKHETER OM 

FRAMGÅNGSFAKTOR 

 

LIKHETER OM 

FRAMGÅNGSFAKTORER 

LÄROPLANSMÅL; förskolans 

strävansmål och skolans 

uppnåendemål 

KOMPETENS; och bemötande 

DIAGNOS; orsaksförklaring 

behövs i form av medicinsk 

förklaring  

EKONOMISKA RESURSER;  

Tillgång till pedagog 

BRONFENBRENNERS; 

utvecklingsekologiska modell 
SPECIALPEDAGOGISKT; 

Att ha ett gemensamt förhållningssätt 

KASAM; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

 

 

Tolkningen av våra informanters svar visar att man ser olika på vilka faktorer som 

påverkar individen positivt. Det är övervägande olikheter som kommer fram i vår 

studie. Samtliga faktorer hamnar inom olika nivåer på både organisation-, grupp- och 

individnivå för att kunna göra goda insatser för barn i exekutiva svårigheter.   

Att arbeta för att alla barn ska känna delaktighet och tillgänglighet innebär att 

verksamheten bör beakta vad som leder till framgång på olika nivåer för att kunna göra 

goda insatser. Varje förskola och skola behöva skräddarsy sin verksamhet vilket gör att 

det kan se väldigt olika ut på olika ställen där den ena verksamheten inte är den andre 

lik.  

 

Våra informanter lyfte fram gemensamma framgångsfaktorer som till exempel, 

kompetens, förhållningssätt och ekonomiska resurser. Insatser som handlar om att på 

olika nivåer kunna ge en flexibel organisation genom både yttre och inre insatser på 

organisation-, gruppnivå och individnivå. Informanterna lyfter även fram att det är av 

vikt att specifikt stödja lärandet genom bemötande och ett specialpedagogiskt 

förhållningssätt utifrån barnets individuella behov.  

 

Målet inom våra verksamheter att alla barn och elever ska erbjudas delaktighet. 

Relationen mellan de olika områdena på organisation-, grupp- och individnivå är att 

samspelet är föränderligt och det som tillsammans leder till en positiv 

kunskapsutveckling. Ett samspel för ökad tillgänglighet i lärmiljön förutsätter att 

organisationen inom alla nivåer arbetar för allas delaktighet, allas lika värde och bejakar 

mångfald (Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2013). 

 

Olika professioners syn på vad som är centralt för skolframgång och vad som är 

betydelsefullt i arbetet kring barn i exekutiva svårigheter är viktigt att lyfta fram inom 

organisationen. Detta bör beaktas av skolledning och dess roll i det systematiska 
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kvalitetsarbetet. I våra intervjuer framkom inga svar om skolledningens roll för arbetet 

med barn i exekutiva svårigheter vilket kan ses som anmärkningsvärt. 

 

7 Diskusson 

 

Här diskuteras och sammanfattas delar av studien. Vi har i detta avsnitt valt att börja 

med en kort metoddiskussion. Vi vill i vår diskussion belysa olika delar som framträtt 

under vår studie. De olika delarna som vi tar upp är om verksamheternas olika 

läroplaner och olikheter i förskola och skola, samsyn och samarbete mellan förskola och 

skola, resurser för att möta barn i exekutiva svårigheter, diagnos och lagstiftning och 

arbetsminnets betydelse för lärande. I slutet av vår diskussion kommer vi att ge förslag 

på fortsatt forskning inom ämnet.  

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Vår studie innefattar fem informanter med tre olika yrkesprofessioner. Eftersom studien 

är så pass liten kan vi inte dra generella slutsatser att deras kunskap och syn är likartad 

hos andra med samma profession. Om vi hade intervjuat fem andra inom samma 

yrkesprofession så kunde resultatet blivit ett helt annat.  

 

Vi har reflekterat kring att våra intervjuer, som vi på grund av tidsbrist fick göra enskilt, 

kunde ha tolkats på ett annat sätt om vi hade genomfört dem tillsammans. Då hade vi 

kunnat diskutera svaren på ett djupare plan och vi hade troligtvis lagt märke till 

informanternas kroppsspråk på ett mer observant sätt. Dock tycker vi att intervju som 

metod har varit ett gynnsamt metodval med tanke på att dess syfte är att förmedla och 

ge en god inblick i informanteranas upplevelser och åsikter. Vidare gavs även möjlighet 

till att ställa följdfrågor vilket ger ett stort utrymme för att fylla på med information 

ifrån informanten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

8 Resultatdiskussion 

 
8.1 Olika läroplaner och dess olikheter i förskola och skola 
 

Förskolan och skolan har olika mål att leva upp till i våra verksamheter. Förskolans mål 

har strävansmål gentemot skolans uppnåendemål. Detta ställer olika krav på barnen, 

vilket specifikt påverkar barn i exekutiva svårigheter. 

 

Barn i exekutiva svårigheter har en problematik som innefattar svårigheter med 

självstyrning, arbetsminne och impulshämning vilket påverkar dessa barns sätt att lära. 

Förskolans läroplan med sina strävansmål ger större tillåtelse för dessa barn att följa sin 

egen utveckling och ställer inte några specifika kunskapskrav vid en viss ålder. Skolan 

har uppnåendemål som bör uppnås vid en viss ålder och årskurs. Senare ska alla barn ha 

betyg och kravet från styrdokument och förvaltningar är att alla elever som slutar 

grundskolan ska vara nationella elever. De olika läroplanerna ställer olika krav på 

barnet. Barnet i exekutiva svårigheter visar sig tydligare i skolan än i förskolan eftersom 

deras svårigheter speglar sig i uppnåendemålen. 
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8.2 Samsyn och samarbete mellan förskola och skola 
 

Våra informanter mot förskola och skola har en samsyn hur exekutiva svårigheter hos 

barn yttrar sig men vi kan se olikheter i åsikter mellan informanter om vad som orsakar 

dessa svårigheter. 

 

Vi anser utifrån vår erfarenhet och forskning att det är viktigt att så tidigt som möjligt 

upptäcka barnen redan i förskoleålder för att deras skolgång ska bli optimal som möjlig. 

Vår informant Fridas syn om vikten av att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd, 

sammanfaller även med Barnhälsovårdens arbetssätt där man har börjat screena barn 

redan vid två och halvt års ålder enligt deras nya rikstäckande barnhälsokontroller 

(2014). Fridas syn är inte generell för övriga kollegor på hennes arbetsplats där de flesta 

enligt henne inte har en samsyn kring vikten av tidig upptäckt vilket kan försvåra 

samarbetet kring barn i exekutiva svårigheter.  

 

8.3 Resurser för att möta barn i exekutiva svårigheter 
 

I vår undersökning har samtliga informanter svarat att det inte finns tillräckliga 

ekonomiska resurser för att möta barn i exekutiva svårigheter på ett optimalt sätt. 

Eftersom barn förhoppningsvis tidigare upptäcks så ökar kravet på både extra 

anpassningar och särskilt stöd. Numera är det inte bara ekonomiska resurser som saknas 

utan det finns en problematik med att rekrytera utbildad personal vilket vi ser i våra 

egna verksamheter. Detta leder till en dubbelproblematik eftersom förskolan och skolan 

saknar både tillräckliga ekonomiska resurser och utbildad personal. Vad sker då i 

förlängningen med ett barn i exekutiva svårigheter? Enligt flera av våra informanter så 

har de uttryckt att kunskap och ett relationellt förhållningssätt gynnar barn i exekutiva 

svårigheter i skolsammanhang. Utifrån våra resultat och vår egen erfarenhet är den 

största framgångsfaktorn kunniga pedagoger som kan möta barnen utifrån deras 

förutsättningar. Jacobsson och Nilsson (2012) och von Wright (2001) har utgångspunkt 

i ett relationellt perspektiv att se på barnet utifrån ett sammanhang. Även 

Bronfrenbrenner (1989) menar att man måste se barnet utifrån en helhet och 

sammanhang vilket hans utvecklingsekologiska modell visar, allt ifrån hemmiljö till 

samhället barnet lever i.  

 

8.4 Diagnos och lagstiftning 
 

Hellström (2010) menar att det främsta syftet med en diagnos är att skapa förståelse för 

personens omgivning. Att se en individ utifrån en diagnos innebär att man har ett 

kategoriskt perspektiv på att uppfatta och se varför ett barn är i svårigheter. I och med 

att barn i exekutiva svårigheter ofta har en koppling till diagnoser inom neuropsykiatrin 

så innebär det att förskola och skola efterfrågar en diagnos för att få förklaringar till 

barnets beteende. Det finns inget skrivet i våra styrdokument om att diagnos är ett krav 

för att insatser ska göras. Däremot kan vi båda se i våra egna verksamheter att det är 

lättare att få resurser om barnet ifråga har en diagnos, vilket gör att verksamheterna 

bryter mot lagstiftningen.  

 

I vår studie så menar de allra flesta pedagoger att det är viktigt att upptäcka och förstå 

symtomen hos barn i exekutiva svårigheter för att göra insatser. Diagnosticering innebär 

i regel att ekonomiska förutsättningar tillkommer, vilket ger större möjligheter till bättre 

anpassningar och ett utökat stöd till den enskilde individen.  
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8.5 Arbetsminnets betydelse för lärande 
 

Samtliga informanter pratade om att de exekutiva svårigheterna yttrar sig som 

självstyrning och impulshämning men ingen nämnde begreppet arbetsminne. Våra 

informanter har en god förmåga att möta barnen och gör goda anpassningar i 

verksamheten. Vad vi inte vet är om informanterna har förståelse kring att arbetsminnet 

är starkt kopplat till lärande då ingen av dem nämnde att det förekommer som en 

svårighet hos dessa barn. Informanterna kanske har god kunskap om detta men som inte 

visade sig i svaren eftersom våra frågor inte var heltäckande. Baddeley och Hitch 

(2010), Brocki (2007), Adler och Adler (2006), Gatherole och Pickering (2001), 

Martinussen och Major (2011) och Tillman (2008) har studerat barn i behov av särskilt 

stöd och sett att deras svårigheter med arbetsminnet gör att det får svårt med nyinlärning 

och lärande överlag genom sin skolgång. Därför är det viktigt att vi skaffar mer kunskap 

om hur arbetsminnet påverkar lärandet så att barnet kan träna på att utveckla sitt 

arbetsminne. Vi måste också hjälpa barnen att hitta strategier för sina svårigheter med 

sitt arbetsminne. 

 

9 Slutdiskussion och vidare forskning 
 
Barn i exekutiva svårigheter har alltid funnits i förskola och skola men vi upplever att 

antalet ökar från år till år. Kan det vara så att det föds allt fler barn med dessa 

svårigheter eller är förklaringen att vi lever i ett samhälle med allt större krav och allt 

fler intryck? Vad är det då som orsakar att dessa barn syns allt mer och oftare?  

 

Ekström (2012) specialpedagog och forskare, skriver i sin avhandling om hur det skiljer 

sig om synen på diagnoser mellan samhällen i olika kulturer. I samhällen där ingen kan 

läsa och skriva, är skriv och lässvårigheter inte intressant att diagnosticera. I vårt 

samhälle krävs mer och mer av medborgarna vad det gäller uppmärksamhet och 

koncentration. När kraven ökar så bidrar detta till barn i svårigheter inom dessa 

områden ökar inom diagnosgruppen. Vidare menar han att i det gamla bondesamhället 

fanns inga krav om att fungera på samma sätt i alla avseende. 

 

I Sverige ökar frekvent antalet barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(Socialstyrelsen, 2002).  Barn i exekutiva svårigheter har ofta en diagnos inom detta 

spektrum. Vad beror ökningen på? Är det vår miljö, förhållningssätt och bemötande 

eller synen på individen? Diagnos eller inte, så ställer vi oss frågan om denna ökade 

diagnosticering som en medicinsk förklaringsmodell egentligen handlar om den 

samhällsstress och som vår samhällsnorm skapar. Bronfenbrenner (1989) beskriver hur 

det olika systemets cirklar påverkar individen både på det personliga planet genom till 

exempel förskola och skola. Men barnet påverkas även indirekt genom beslut både på 

lokal men även på samhällsnivå. Det här leder oss vidare till att förändringar i samhället 

skapar svårigheter för barn som kanske inte hade förekommit om samhället sett 

annorlunda ut.  

 

I vår inledning funderade vi om vad som allt mer ofta diskuteras, hur vi ska se på barn i 

exekutiva svårigheter. Det som ändrats under de senaste åren är att man har börja lägga 

mindre vikt vid vad som orsaker en problematik hos barnet och istället börjat arbeta för 

att hitta förklaringar till symtomen. Det är ett synsätt som mer öppnar upp för att studera 

hur miljöer påverkar barn och om det är miljön som gör att vissa symtom uppkommer. 

Att förskola och skola ska göra insatser även om det inte finns någon medicinsk orsak 

till barnet svårigheter, går hand i hand med vårt uppdrag vilket innebär att vi ska arbeta 
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för att göra anpassningar i våra verksamheter oavsett om barnet har fått en diagnos eller 

inte. Vår studie bekräftar att samtliga av våra informanter menar att det är symtomen 

hos barnet som ska leda till anpassningar utan att en diagnos nödvändigtvis behövts 

fastställas. Vår informant från förskolan menar dock att de insatser vi gör på förskolan 

är värde för barnet vid överlämning. Det finns vinster i att fortsätta ett redan pågående 

arbete där åtgärderna har dokumenterats så att skolan kan ta över goda strategier.  

Det finns inga enkla samband mellan vilka faktorer som är avgörande för skolframgång. 

Många komponenter spelar en roll för ett barns lärande och framgång i 

skolsammanhang. Även vår studie påvisar detta då informanternas svar inte 

överensstämmer, om vad de ser som är av största vikt för att lyckas i mötet med elever i 

exekutiva svårigheter. De svar som vi fått visar på att det först och främst är ett 

individuellt bemötande och förhållningssätt som är betydande för barnets skolsituation 

där samtliga informanter menar att det är mötet mellan barnet och den vuxne som ska 

vara utgångspunkten. Miljö och organisation skapar de yttre förutsättningarna för 

pedagogerna i det dagliga arbetet, som kan och utgör antingen ett stöd eller hinder för 

den pedagogiska verksamheten. Även detta leder oss tillbaka till Bronfenbrenners 

(1989) teori om hur ett barns utveckling påverkas av ett nätverk av olika system i ett 

barns miljö. Om barnet bor och lever i en gynnsam familjesituation, goda 

förutsättningar i förskola och skola, förutsättningar för en bra fritid och bra beslut på 

politiskt nivå så finns det större möjligheter för ett barn att må bra och lyckas även om 

det finns svårigheter som barnet befinner sig i. 

 

Informanterna i vår studie menar att det är symtom och inte orsak som ska leda till 

insatser för barn i behov av särskilt stöd. Det framkom en tydlig åsikt om att det behövs 

fler pedagoger i verksamheterna för att kunna bemöta barn i exekutiva svårigheter på ett 

tillfredsställande sätt. Som följd av ett ökat tryck på barn med allt högre ställda krav i 

läroplanerna, samtidigt som de pedagogiska resurserna minskar, kan detta leda till 

pedagogiska konsekvenserna i förskola och skola. Risken ökar att vi börjar leta 

medicinska förklaringar istället för att lägga fokus på de pedagogiska anpassningarna 

som behövs i våra lärmiljöer En sådan teori stämmer överens med det Ekström (2012) 

tar upp i sin avhandling. Diagnoser idag tillmäts högre status och förklaringsvärde än de 

pedagogiska teorierna. Vad händer om neuropsykiatrin vinner tolkningsföreträde 

framför att arbeta för goda miljöer i förskola och skola som bidrar till en skola för alla? 

 

Andra konsekvenser som följer kan vara att barnet inte klarar kraven i skolan och på så 

sätt orsakas av personliga nederlag som innebär depression och utanförskap i det vuxna 

livet. Detta kan kopplas till Antonovskys teori (2009) om grundläggande behov som han 

menar är att alla människor har om att känna meningsfullhet och att tillhöra ett 

sammanhang. Om ett barn redan från början får känslan av att det finns resurser som 

hjälp till ens förfogande kan detta bidra till att livet ändå känns hanterbart. Vidare kan 

detta vara kopplat till hur god självkänsla barnet skaffar sig genom sina skolår och som 

kan vara en avgörande salutogen friskfaktor i det vuxna livet. Antonovskys teori om 

KASAM kan ge förståelse om att även om barnet som tycker att skolan är mödosam kan 

känna att det är värdefullt att göra sitt bästa eftersom hen finner meningsfullhet i 

skolarbetet. Skilla, förtydligade också vikten om att ge begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet för att barnet vidare ska upprätthålla god hälsa i livet. Hon menade att 

alla barn har ett behov om att känna att de duger som de är oavsett om man når upp till 

kunskapskraven eller inte. Denna teori skulle kunna få mer utrymme och kraft i våra 

förskolor och skolor för att bygga vidare för salutogent arbetssätt gentemot barn i behov 

av särskilt stöd. 
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Vi har ställt oss många frågor kring våra ursprungliga frågeställningar vilket leder oss 

vidare till tankar om fortsatt forskning. En aspekt, skulle kunna vara, att undersöka hur 

orsak eller symtomförklaring är kopplat till hur barnets miljö påverkar det enskilda 

barnet i exekutiva svårigheter. Det vore intressant att kunna göra en jämförelse mellan 

miljöer och vad det är som gör att barn i exekutiva svårigheter syns i den ena miljön 

men inte i den andra och i så fall vad det är i förutsättningarna som skiljer.  
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Bilaga A - Missivbrev 

 

          

Hej! 
Vi heter Katarina Holm och Susanna Greverius Engdahl och läser 

specialpedagogprogrammet vid Linnèuniversitetet i Växjö. Det har varit en intressant 

och lärorik utbildning och vi har nu kommit till den sista uppgiften som är en D-

uppsats. Vårt valda ämne är hur de exekutiva funktionerna påverkar barn och elevers 

lärande.  

 Syftet med studien är att undersöka hur pedagogiken i förskola och skolan anpassas för 

barn om har svårigheter med de exekutiva funktionerna. Vår ambition är att få en ökad 

förståelse utifrån olika professioners syn och kunskap om hur de exekutiva funktionerna 

påverkar barns inlärning, och om det i så fall ökar möjligheterna för dessa elever att 

lyckas med sin skolgång. Vi vill också undersöka hur kunskapen om exekutiva 

svårigheter således påverkar vilka specialpedagogiska verktyg, förhållningssätt och 

bemötande som används i mötet med dessa barn i den praktiska verksamheten.  

Nu vill vi ta del av olika professioners kunskap om detta ämne. Professionerna vi vill 

intervjua är en skolpsykolog, en specialpedagog, två lärare mot grundskolan och två 

lärare mot förskolan. Vi tror att de professionerna kommer att tillföra oss och vårt arbete 

olika sorters kunskap inom ämnet. Intervjuerna görs enskilt med varje informant och vi 

beräknar att de tar ca en timme vardera. För att vi inte ska missa någon information och 

underlätta transkriberingen så önskar vi spela in intervjuerna, men detta bestämmer 

informanten. 

 

Vid intervjutillfällena kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(www.ve.se).  Vilket innebär att det är helt frivilligt att delta och ni är i full rätt att 

avbryta intervjun utan att motivera varför. Allt ni säger kommer att hanteras 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i den här studien. Däremot 

kommer den färdiga studien att vara tillgänglig att läsa för allmänheten men namn eller 

personliga uppgifter som kan identifiera personer kommer inte att presenteras.  

 

Någon av oss kommer att höra av sig till dig via telefon för att höra om du vill bli en av 

våra informanter. Vi ser fram emot er medverkan och om ni har några frågor så är ni 

välkomna att ringa eller maila oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Katarina Holm och Susanna Greverius Engdahl 

 

Katarina Holm          Susanna Greverius Engdahl 

Telefon: 0738835142          Telefon: 0733828955 

 Mailadress: kattaholm66@hotmail.com         Mailadress: spagreveirus@yahoo.se 

 

Handledare: 

Universitetslektor 

Elisabet Frithiof 

Telefon: 0470-708014Mailadress: elisabet.frithiof@lnu.se 

mailto:kattaholm66@hotmail.com
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Bilaga B – Intervjuguide 

Linnéuniversitetet i Växjö 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

Specialpedagogprogrammet, VT 2015 

Självständigt arbete 

Katarina Holm och Susanna Greverius Engdahl 

 

Intervjuguide  

Semi-strukturerad intervju 
 

Frågor: 

1. Har du någon gång träffat ett barn i exekutiva svårigheter? 

(Om ja, beskriv hur dessa svårigheter kan yttra sig hos barnet). 

(Om nej, hur tror du att det skulle kunna yttra sig hos barnet i din verksamhet)? 

 

2. Kan du kort beskriva ett sådant barn i din verksamhet utifrån din egen erfarenhet? 

(Tänker du på något speciellt barn)? 

(Har det barnet i så fall en diagnos)? 

 

3. Vad tror du att dessa svårigheter orsakas av? 

 
(Hem-, samhälls- och/eller skolmiljö på organisations-, grupp- eller individnivå)? 

 

4. Hur tänker du angående om en diagnos är viktig eller inte? 

 

5. Anser du att din verksamhet har tillräckliga förutsättningar för att möta barn i 

exekutiva svårigheter på ett optimalt sätt? 
(Om ja, ge exempel på vilka de förutsättningarna är).  

(Om nej, vad skulle det behövas inom din verksamhet för att leva upp till detta)? 

 

6. Vilket förhållningssätt använder du dig av kring dessa barn? 

 

7. Vilka anpassningar görs i er verksamhet kring dessa barn? 

 

8. Hur ser du på dessa barns chanser att lyckas genom sin skolgång (förskola-skola)? 
(Vad det gäller utveckling och lärande samt tillit till sin egen förmåga). 

 

9. Hur ser du på din verksamhets/pedagogers kunskap kring dessa barn? 
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