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Abstract 

 

Vi kommer i vårt arbete att belysa hur elever med neuropsykiatrisk diagnos ser på 

skillnaderna med att gå i specialklass jämfört med att gå i vanlig klass. Vidare kartlägges om 

eleverna hade önskat eventuella förbättringar gällande undervisningssyftet. På skolorna finns 

det vanliga klasser, men även speciella klasser för elever med neuropsykiatriskt 

funktionshinder, såsom t.ex. ADHD, DAMP, ADD och Aspergers syndrom. Vi har 

genomfört semistrukturerade intervjuer med sex elever på två olika gymnasieskolor, där 

majoriteten av eleverna föredrog att gå i specialklass. Vikten av lärarnas roll, gemenskapen 

och resurserna framhölls starkt av eleverna. 

 
 
Ämnesord: Neuropsykiatriskt funktionshinder, Specialklass, Komorbiditet 
 

 
 
 

 



 

Förord 

 
Att skriva om neuropsykiatriska funktionshinder har varit mycket givande, utvecklande och 

lärorikt. Ett stort tack till alla de elever som har ställt upp och blivit intervjuade. Utan er hjälp 

hade vi inte kommit till slutmålet och kunnat fullända vårt arbete. 

 

Skrivprocessen i samband med ett examensarbete är omfattande. För att ett arbete ska kunna 

växa fram krävs hård disciplin, forskning och många idéer.  

 

Kristianstad, maj 2007 
Ann Martinsson & Jenny Nilsson 
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1. Inledning 
 

I vårt blivande yrke som verksamma pedagoger kommer vi att möta många olika individer, 

med lika många olika personligheter. Under vår utbildning har vi ofta kommit in på de elever 

som har någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Dessa elever finns överallt och vi kommer 

med allra största sannolikhet möta dem i vårt framtida yrke. Vi har därför valt att titta närmare 

på problematiken inom neuropsykiatrin eftersom detta är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. 

 

Enligt utbildningsdepartementet (SOU 1999:63) har läraren i uppdrag att skapa en verksamhet 

där elever och lärare utvecklar ömsesidig respekt. Vidare läser man att den miljön skapas av 

lärare som får respekt både utefter sina kunskaper samt genom sin personlighet. ”En av de 

grundläggande förutsättningarna för att bli en bra lärare är att man bryr sig om barnen” 

(Wahlström, 1995, s 58). 

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) står det skrivet att ”Undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Det står även ”Särskild uppmärksamhet 

måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan har ett särskilt 

ansvar för elever med olika funktionshinder”. 

 

Vi kommer att besöka två gymnasieskolor där det finns både vanliga klasser och så kallade 

specialklasser. Med specialklass menar vi en klass där det enbart finns elever med någon form 

av neuropsykiatrisk diagnos närvarande. Vi har valt att använda oss av den kvalitativa 

metoden med intervjuer, för vidare analys och diskussion av resultatet jämfört med redan 

befintlig litteratur inom ämnet.  

 

1.1 Bakgrund 

 

”Att elever får det stöd som de behöver är en av skolans allra viktigaste uppgifter vilket såväl 

föräldrar, lärare som beslutsfattare är överens om. I både grundskole- och 

gymnasieförordningen skrivs att stöd ska anordnas inom klassens ram om inte särskilda skäl 

föreligger […] De insatser som emellertid oftast diskuteras är specialundervisning, små 

grupper samt assistent” (Tre magiska G:n, Skolverket, 2001). 
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Sociolog Eva Kärfve (2000) har skrivit Hjärnspöken – DAMP och hotet mot folkhälsan. 

Boken handlar om anklagelserna mot den barnneurologiska forskningen och verksamheten. 

Samma författare diskuterar diagnoserna DAMP, ADHD, och föräldrar som skrivit om sina 

barn som fått någon neuropsykiatrisk diagnos. 

 

I Dagens Nyheter kan man läsa en artikel av Snaprud. Det står skrivet om de senaste årens 

kampanj i massmedia där Eva Kärfve har skrivit ett antal artiklar som publicerats i dagspress. 

Kärfve utger bilden av ett stort antal läkare som i en stor omfattning stämplar barn som 

hjärnskadade. Hon anser att de bara tar hänsyn till renodlat medicinska och biologiska 

faktorer. Kärfves egen åsikt är att DAMP inte existerar. Den hon speciellt angriper är 

Christopher Gillberg, vilken framhåller att det är viktigt för barn att få en diagnos, eftersom 

det då är lättare för barnet att få hjälp. Odiagnostiserad problematik är den värsta stämpeln ett 

barn kan få, enligt honom. Gillberg tycker att problematiken lätt viftas bort utan diagnos. 

Vidare för han fram att barnet kan uppfattas som jobbigt, okoncentrerat, livligt – men det är 

alla barn ibland och utan diagnos är stöd från samhället inte något att räkna med.  

 

Gillberg (2005) och Kärfve (2000) och deras anhängare har angripit varandra hårt i 

debatterna. Enligt Kärfve ligger hela skulden hos föräldrarna om barnet får psykiatriska 

problem. Alla seriösa forskare är eniga om att det både är miljön och individens specifika 

förutsättningar som spelar in gällande ADHD. Istället gäller striden snarare hur många barn 

som borde ha en diagnos, vart gränsen går mellan det normala och det avvikande (Snaprud, 

2003). Haug (1998) anser att skolan inte lyckats möta de utmaningar som elevgrupperna med 

DAMP-liknande problem har. Samma författare ställer sig frågan hur det speglas i skolan 

idag, och om det är en bakgrund till den uppmärksamhet som nya diagnoser får. 

 

Som en hjälp i det akademiska skrivandet har vi använt oss av Svenska skrivregler (2000) 

som en handledningsbok. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att kartlägga huruvida de eleverna med neuropsykiatrisk diagnos ser på 

skillnaderna med att gå i specialklass jämfört med att gå i vanlig klass. Vidare vill vi ta reda 

på om eleverna önskar eventuella förbättringar undervisningsmässigt. Genom granskning av 
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litteratur och intervjuer med elever med neuropsykiatrisk diagnos, vill vi skapa en klarare bild 

av elevers upplevelser kring detta.  

 
1.3 Problemformuleringar  

 

Utifrån syftet lyder våra problemformuleringar: 

• Hur upplever elever med neuropsykiatrisk diagnos skillnaderna med att gå i 

specialklass jämfört med att gå i vanlig klass?  

• Anser eleverna att det kan ske förbättringar angående deras nuvarande undervisning?  

 

2. Litteraturgenomgång      
 
I litteraturgenomgången kommer vi att gå igenom olika teorier som berör vår frågeställning. 

Inledningsvis tar vi upp vad styrdokumenten säger. Vi går även igenom rubriker såsom 

neuropsykiatrisk diagnos, exkludering och inkludering, pedagogiken i vanlig klass och i 

specialklass, människors upplevelser av skillnader, hur människor anpassar sig till 

förändringar, samt teoretiska utgångspunkter. Anledningen till att vi har valt att ha med 

rubriker såsom neuropsykiatrisk diagnos, och pedagogiken i vanlig klass och i specialklass, är 

för att öka förståelsen för vårt arbete och genomförd undersökning. 

 

De intervjuade eleverna har diagnoserna ADHD, DAMP, ADD och Aspergers syndrom, vilka 

är de neuropsykiatriska diagnoser som kommer att tas upp i litteraturgenomgången. Vi har 

valt att använda oss av uttryck såsom ”neuropsykiatriskt funktionshinder”, ”neuropsykiatrisk 

diagnos” och ”elever med diagnos”, eftersom det för oss är synonymt. I arbetet skriver vi både 

om barn och vuxna. Vi anser att gränsen mellan ett barn och en vuxen är svår att avgöra.  

 

Eftersom vi inte funnit någon tidigare forskning som kan kopplas direkt till vårt resultat, har 

vi istället valt att se närmre på hur människor ser på upplevelser av skillnader i andra 

situationer. Detta i förhållande till syftet som är att ta reda på hur elever med neuropsykiatrisk 

diagnos ser på skillnaderna mellan att gå i specialklass eller att gå i vanlig klass. Det har varit 

mycket svårt att finna relevant litteratur. Som vetenskapsteori har vi utgått från den 

fenomenologiska ansatsen, med avseende på hur människor tänker, uppfattar något, samt hur 

de erfar ett fenomen. Claesson, (2002, s 36) citerar från Marton och Booth (2000) ”Kanske 
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kan lärande helt enkelt definieras så att det gäller att bli varse mångfalden av uppfattningar 

om ett innehåll och att i en given situation kunna välja den uppfattning som är rätt just då och 

just där”. Claesson (2002) anser att ett fenomen inom fenomenografin kan vara allt från hur 

ett matematiskt problem löses till hur människan uppfattar döden.  

 

2.1 Vad styrdokumenten säger 

 

Enligt läroplan för den frivilliga skolan skall varje elev växa med sina uppgifter och utvecklas 

efter egna förutsättningar. Hänsyn skall tas till varje elevs förutsättningar och behov. Vidare 

skall också elevernas självförtroende stärkas och generera i en god framtidstro. Det står även 

att samhällets funktioner bör belysas undervisningsmässigt så att människans sätt att arbeta 

och leva kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling (Lpf94).  

 

Läraren skall enligt Lpf94: 

- utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

- stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära 

 

Under kap 1, paragraf 2 i skollagen skrivs: ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och 

färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till 

elever i behov av särskilt stöd” (Lärarboken, Lärarnas Riksförbund, s 65). 

 

2.2 Neuropsykiatrisk diagnos 

 

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD), innebär en uppmärksamhetsstörning med 

eller utan hyperaktivitet. Enligt Duvner (1998) talar man om AD/HD av kombinerad typ, om 

både kriterierna för uppmärksamhetsstörning och för hyperaktivitet-impulsivitet är uppfyllda. 

Vidare skriver han att om endast ett av kriterierna för en av symtomgrupperna är helt 

uppfyllda, talas det om övervägande uppmärksamhetsstörning respektive övervägande 

hyperaktivitet-impulsivitet. Snedstrecket i AD/HD står för att hyperaktiviteten kan finnas eller 

ej. Författaren menar att i Sverige används oftast den kombinerade formen. Vi kommer därför 

i största delen av texten använda beteckningen ADHD.  
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Uppmärksamhetsproblemen vid ADHD kan yttra sig på flera sätt. Barnet eller den vuxne 

kanske inte lyssnar ens vid direkt tilltal. De kan även ha svårt att uppfatta instruktioner, vara 

allmänt slarviga, inte komma igång med uppgifter, tröttna fort, oorganiserade, glömma och 

tappa bort saker, etc. Följden av detta kan skapa ett splittrat, okoncentrerat och förvirrat 

intryck (Duvner, 1998). Även Freltofte (1998) skriver om uppmärksamhetsproblem. Hon har 

även uppfattningen att barnet kan ha haft uppväxtförhållanden som har varit så förvirrande att 

barnet inte har kunnat få någon rätsida på den stimulering som det har fått ta emot. Vidare 

anser hon att bristande omsorg kan vara ett exempel och att det i dessa fall inte är någon fråga 

om dysfunktion i hjärnan. 

 

Barn med dysfunktioner i de prefrontala (främre delen av hjärnan) områdena uppför sig ofta 

mycket annorlunda än andra barn. Ofta finner specialpedagoger, lärare, föräldrar, syskon och 

kamrater svårigheter i att umgås med och leva tillsammans med detta barn. Barnen med 

prefrontala skador upplevs ofta som flyktiga, impulsiva och oberäkneliga.  

 

Enligt Hellström (2001) skildras personer med ADHD tillhöra de impulsiva/överaktiva och 

extremt handlingsbenägna gruppen. Samma författare för fram att de reagerar på stora och 

små stimuli och det sker ofta utan reflektion. Vidare anser hon att hos dessa personer styrs 

beteendet av utifrån kommande stimuli och impulser för stunden, precis som hos det lilla 

barnet, medan hos den mer mogna människan styrs beteendet inifrån, genom överväganden, 

tankar, planer och intentioner.  

 

Vid ADHD ansåg man länge att överaktiviteten var det mest framträdande draget. Hos mindre 

barn avtar ofta den vanligt förekommande påtagliga motoriska överaktiviteten med åldern. 

Hos den vuxne kan den dock ta sig andra uttryck som t.ex. otålighet och rastlöshet (Hellström, 

2001). 

  

DAMP står för Deficits in Attention, Motor control and Perception (Hellström, 2001). Enligt 

samma författare innebär DAMP en dysfunktion gällande motorikkontroll och/eller 

perception. Vidare framhäver hon att termen är nordisk, och ett mycket snävare begrepp än 

ADHD. Duvner (1998) för fram att en individ med DAMP måste förutom 

uppmärksamhetsbrist även ha svårigheter med motorik och perception.  
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Attention Deficit Disorder (ADD) innebär uppmärksamhetsstörning utan hyperaktivitet. 

Termen används ibland i klinisk praxis och i vardagslag, för att beteckna de personer som inte 

är hyperaktiva. Termen hyperactivity kan anses bidra till att skapa förvirring när det rör sig 

om personer som inte är överaktiva (Hellström, 2001). 

 

Enligt Eriksson (2003) definieras Aspergers syndrom framförallt utifrån graden av svårigheter 

såsom t.ex. ömsesidig social kommunikation, begränsade intressen, tal- och språkproblem, 

problem ifråga om icke-verbal kommunikation samt motorisk klumpighet. Författaren skriver 

även att symtomen liknar de vid autism men p.g.a. att personer med Aspergers syndrom har 

högre begåvning och bättre förmåga till kommunikation så framstår symtomen inte lika 

allvarliga.  

 

2.3 Pedagogiken i vanlig klass och i specialklass 

 

Enligt Hellström (1997) måste ansvaret för barn med diagnos göras tydligt på alla nivåer i 

skolans organisation, särskilda resurser måste avsättas, kunskaperna måste bli bättre och 

arbetssätt och arbetsformer, kring dessa och andra barn som behöver särskilt stöd, utvecklas. 

Samma författare anser även att specialpedagoger/speciallärare inom skola och skolans 

särskilda elevvårdspersonal har viktiga uppgifter när det gäller att synliggöra barn med 

diagnos och att medverka till att särskilda resurser avsätts för dem. Wahlström (1995) för 

fram att barn med särskilda behov är ett begrepp som de flesta förknippar med problem av ett 

eller annat slag. Hon menar att våra begåvade barn också är barn med särskilda behov. 

”Pedagogiken vid neuropsykiatriska svårigheter går ut på att skapa en starkare struktur än vad 

man i vanliga fall har” (Lundqvist, 2000).  

 

Teeter (2004) för fram olika exempel på faktorer som påverkar barnets lärande och 

utveckling. Hon menar att det bl.a. rör sig om hur klassrumsmiljön är utformad, vilka 

förväntningar lärarna har på sina elever, vilka aktiviteter som erbjuds och vilka metoder som 

används. Vidare anser densamma att olika klassrumsarrangemang medför olika 

inlärningsresultat för barnen, t.ex. om bänkarna placeras i en ring i klassrummet vid 

diskussioner, kan elevernas deltagande och uppmärksamhet öka. Samma författare påpekar 

däremot att placering i smågrupper ökar elevernas engagemang och målinriktat arbete med 

uppgifter, jämfört med när bänkarna står på rad. 

 



 11

Duvner (1998) anser att vägar förbi svårigheter och kompensatoriska förmågor behöver 

uppmuntras och utvecklas. Ibland kan tekniska hjälpmedel som handdator, bandspelare och 

minneshjälpmedel underlätta. Teeter (2004) för fram hur strategier i klassrummet har använts 

i ett försök att möta undervisningsbehovet hos barn med ADHD. Det användes bl.a. metoder 

för att påkalla uppmärksamheten, fokusera uppmärksamhet, vidmakthålla uppmärksamhet, 

minska störningar, öka organisationsförmågan, utveckla förmågan att hålla tider, samt öka 

färdigheterna i läsning, matematik och skrivet språk. Samma författare menar att metoderna 

fokuserar på att förändra undervisningsstrategier och klassrumsmiljö, vilket görs för att 

underlätta anpassningen för barn med ADHD och förbättra deras skolprestationer. 

 

Enligt Lundqvist (2000) anses det extra viktigt att personer med diagnos verkligen får känna 

att de lyckas med sina uppgifter. Vidare står det ”Att tvinga en person med neuropsykiatriska 

svårigheter att göra sådant den inte vill kan leda till nya misslyckanden som undergräver 

personens självkänsla ytterligare”. Densamma tar även upp vikten av att man bör möta dessa 

människor där de befinner sig och forma undervisningen så att eleven kan ta till sig 

informationen på ett bra sätt.  

 

Teeter (2004) skriver att lärarnas förväntningar på och tilltro till ett barns inlärningsförmåga 

har visat sig påverka barnets skolresultat. Samma författare använder begreppet 

självuppfyllande profetia, vilket innebär att barnen lever upp till de förväntningar som lärarna, 

eller andra vuxna, har på dem.  

 

”Ökade kunskapskrav under de tidiga skolåren (t ex att lära sig läsa) och ett ökat antal elever 

per lärare, ökar behovet av struktur, planering och anpassning av uppgifterna för att förbättra 

skolframgången för barn med AD/HD under den tidiga skolåldern” (Teeter, 2004, s 205).  

 

2.4 Exkludering och inkludering 

 

”Den skillnad man främst vill se gentemot begreppet integration är att detta kräver en aktiv 

inplacering (av någon som varit utanför), medan inklusion innefattar alla från början, t.ex. när 

elever skrivs in i skolan” (Tideman m.fl., 2004, s 30). Enligt Ahlberg (1999) är målsättningen 

med en integrerad undervisning inte någon fast förankring. Densamma anser att eleverna i 

behov av särskilt stöd ofta avskiljs från ordinarie undervisning, och istället erhåller 

specialundervisning i segregerade miljöer.  
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Hos barn/ungdomar med ADHD inverkar de grundläggande dragen ofta negativt på 

individens förmåga att fungera på ett bra sätt tillsammans med jämnåriga, familjemedlemmar, 

vänner och kolleger. Barn med ADHD blir ofta utstötta av sina jämnåriga i de lägre skolåren, 

de har lägre social status än sina jämnåriga och är mindre populära än andra barn. (Teeter, 

2004). I Tiedeman m.fl. (2004) lyfts det däremot fram att människors olika förmågor och sätt 

att fungera, inte ska utgöra ett problem utan författaren anser att det snarare bör ses som en 

tillgång.  

 

Enligt Gillberg (1997) klarar ungefär hälften av eleverna med Aspergers syndrom skolgången 

utan större svårigheter. Densamme påpekar dock att skolan bör ha hög tolerans och förståelse, 

för elever med någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Det framhävs även att de symtom 

som primärt associeras med störningen, gör det extremt svårt för barnet att anpassa sig till 

struktur och krav i klassrumssituationen utan att man går in med systematiska insatser. 

Svårigheterna med det sociala samspelet stör också den totala anpassningen under de tidiga 

skolåren. (Teeter, 2004). 

 

I Kari Molins artikel (2004) kan man läsa om att det idag ses som en trend att barnen är 

problematiska och måste åtgärdas medan skolans sätt tas för givet. Författaren framhäver även 

vikten av mindre grupper och lugnare miljö. Även Duvner (1998) förhåller sig till exkludering 

då han lyfter fram vikten av små undervisningsgrupper. Han anser att störningsmomenten i 

dessa fall kan minska och att eleverna kan få mer hjälp och stöd. ”Förutom att hänsyn ska tas 

till elevens mognad och förutsättningar, ska man beakta elevens livssituation” (Wahlström, 

1995, s 40). Göransson (2004) däremot anser att i den inkluderande skolan ses skolans roll 

som främsta hand för att stödja eleverna att bli aktiva medlemmar i gemenskapen. Vidare 

framhäver hon att lärarna uppmuntras att göra förändringar i miljön som förhoppningsvis kan 

stödja elevernas utveckling och lärande. 

 

Carlgren och Marton (2002) för fram att vare sig eleverna med diagnos inkluderas eller 

exkluderas är det viktigt att lärarna skapar ett klimat i klassrummet där eleverna kan känna sig 

trygga med varandra. De anser att när eleverna och lärarna lär känna varandra väl, skapas en 

god gemenskap som skapar goda förutsättningar för vidare lärande.  
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2.5 Människors upplevelser av skillnader  

 

Rytkönen (2006) har gjort en undersökning om en kvinna som blivit påkörd av en rattfyllerist. 

Olyckan har gjort att kvinnan har ådragit sig en whiplash skada. Kvinnans upplevelser före 

och efter olyckan är förutom de fysiska skadorna även svårigheter att utföra vissa 

arbetsuppgifter, diverse träning samt även socialt umgänge. I undersökningen uttrycker 

kvinnan sig bl.a. ”Jag har mycket svårt att liksom göra sådana saker som jag gjorde tidigare”. 

Övriga bekymmer som hon upplever efter olyckan är depressionskänslor, oro och att andra 

människor inte förstår hennes situation. Kvinnan har mycket svårt att acceptera sin skada, och 

jämfört med innan olyckan hände måste hon hela tiden begränsa sina aktiviteter.  

 

Även Andersson och Åkerlund (2004) har gjort en undersökning, vilken handlar om kvinnors 

upplevelser av att leva med hjärtkärlsjukdomar. I resultatet framkom det att kvinnornas 

upplevelser av skillnader efter att de fått sin diagnos, var att de satte värde på livet mer. De 

menade att de ville leva livet fullt ut. De tog upp problem som att de kände sig osäkra på sig 

själva, vilket de inte märkt av före sjukdomen. Det framkom även i resultatet att kvinnorna 

inte kände sig lika starka längre. De ansåg att de inte orkade lika mycket som de gjorde före 

sjukdomen.  

 

Palmgren (2003) skriver en artikel i Illustrerad Vetenskap om att barn som utsatts för fysiska 

eller psykiska övergrepp ofta utvecklar våldsamma tendenser, och att de även kan bli 

kriminella. Dessa personer har före övergreppen inte haft några tendenser att utföra någon 

våldsam handling. Det har gjorts en undersökning i Nya Zeeland som visar att det kan vara en 

genetisk förklaring till skillnaden. Obehagliga eller våldsamma upplevelser gör att en gen 

städar upp i hjärnan för att händelsen inte ska etsa sig fast hos individen för all framtid.  

 

Andersson (2005) skriver om en skillnad som handlar om transsexualism. Enligt honom 

betecknar transsexualism en djupt förankrad upplevelse av att inte höra hemma i den kropp 

man fötts med, och den identiteten som tilldelats juridiskt. Han berättar om könsbyte, vilket 

han inte anser syfta till att förändra insidan på en människa, utan snarare tillhöra det kön 

individen identifierar sig med. Vidare framhäver han att de som genomgår en könsoperation 

upplever det som lättare att leva med en kropp som överensstämmer med den egna 

självbilden. För att kunna trivas i tillvaron är ett grundläggande kriterium att man bör vara 

tillfreds med sin könstillhörighet (Gillsund, 2002). Samma författare lyfter även fram att när 
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en person genomgår ett könsbyte så upplever hon/han sig ha samma rättigheter som det kön 

individen identifierar sig med. Enligt Andersson (2005) upplevs och beskrivs transvestism, på 

olika sätt av människor som är i den situationen. För en del handlar det om att ibland få utlopp 

för känslor som man inte upplever i vardagen. Andra anser att det är något som alltid är 

närvarande och en självklar del av den egna identiteten.  

 

I Olesen och Jansböl (2005) står det skrivet om personer som fått diagnosen dövblindhet. De 

berättar om hur de som barn kände att något var fel och hur detta fick konsekvenser för dem 

själva och deras relationer till omgivningen. Enligt ovanstående författare upplevde barnen att 

de började betraktas som annorlunda och klumpiga. De blev även retade och kände sig utanför 

vilket bidrog till att de drog sig undan. Vidare förs det fram att ha en kombinerad syn-

/hörselnedsättning har för många medfört problem att skapa och bibehålla sociala kontakter 

under skoltiden och att en diagnos för många kan innebära att man förlorar livslusten. Enligt 

samma författare kan det även vara en öppning för nya möjligheter beroende på att dittills 

oförståeliga upplevelser av att vara annorlunda får en förklaring, och att det blir möjligt att få 

tillgång till hjälpmedel. Vidare framhävs att de som har en diagnos kan förstå och strukturera 

såväl upplevelser som problem, medan den som saknar diagnos upplever att världen vältrar 

sig över en utan att man kan påverka skeendet.  

 

Även personer med Multipel Skleros (MS) berättar hur de upplever skillnader innan de 

upplevt några symtom, respektive tiden efter. Lindgren och Szinte (2006) har gjort en 

undersökning angående upplevelser av I-ADL aktiviteter (instrumentella aktiviteter i 

vardagen bestående av kommunikation, inköp, resor, matlagning och hushållssysslor), 

relaterade till den fysiska miljön hos personer med MS. I resultatet framkom respondenternas 

upplevelser av skillnader före och efter sjukdomen i form av bl.a. stora problem med 

tillgängligheten i offentliga byggnader, höga trottoarkanter, höga trösklar/nivåskillnader, 

trappor och dåligt vägunderlag.  

 

Kohlström (1996) menar att det kan hända mycket i en människas liv när vi går från en 

händelse till en annan. Författaren berättar om hur en människa kan uppleva skillnaderna efter 

att en kris inträffat i ens liv. Vidare tas det upp hur en genomgången kris ibland kan leda fram 

till att individen utvecklar andra sidor av personligheten, som hon/han kanske annars inte 

skulle kunna upptäcka. Funktionshindrade människor kan också uppleva funktionshindret 
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som något positivt, något som gett dem större insikt och förmåga att se det väsentliga i 

tillvaron (Kohlström, 1996).  

 

2.6 Hur människor anpassar sig till förändringar 

  

När en utveckling sker får människan mer kunskaper vilket gör att människan hamnar i 

centrum. Med detta menar Svensson och Rehnvall (2007) att förståelsen blir större till varför 

förändringar sker och människorna får lättare att anpassa sig till nya förändringar.  

 

Olesen och Jansböl (2005) skriver om de amerikanska sociologerna Corbin och Strauss som 

har utvecklat en teori om hur människan lär sig att leva med en kronisk sjukdom. Dessa 

sociologer visar hur individen skapar ett nytt livsperspektiv och en ny självbild. De påpekar 

att det är ett arbete att reparera den skada som uppstår på individens självbild och förväntade 

framtida levnadssituation. Vidare skriver författarna att reparationsarbetet syftar till att återta 

kontrollen över sin tillvaro och uppleva den som meningsfull, detta enligt Corbin och Strauss. 

 

Olesen och Jansböl (2005) och Kohlström (1996) anser att det kan vara en livslång process att 

t.ex. acceptera en plötslig funktionsnedsättning. De för fram känslan av meningslöshet som de 

anser kan bearbetas så att den försvinner för alltid. Samma författare skriver om ”Anna” som 

har en progredierande (framåtskridande) funktionsnedsättning, vilket är en livslång process 

som är svår att förstå och acceptera. När den första chocken lagt sig, berättar ”Anna” hur hon 

kommer i kontakt med psykolog och får hjälpmedel. Anna påpekar att hon inte ger upp, utan 

att hon målinriktat arbetar på att skapa en ny mening med livet, trots sin funktionsnedsättning. 

 

2.7 Teoretiska utgångspunkter 

 

Vår teoretiska utgångspunkt för arbetet är Vygotskij och Säljö. All inlärning sker genom att vi 

själva tolkar de intryck och upplevelser vi har av verkligheten. Enligt Vygotskij är inlärning 

något som pågår inom oss själva. Vidare menar han att det lilla barnet är socialt redan från 

början, och att språket fyller den sociala funktionen genom dialog med andra människor 

(Vygotskij, 1934). I tidningen Socialisten läses om Vygotskijs teorier där det lyfts fram att 

han anser att man strängt taget inte kan uppfostra någon annan, sett ur vetenskaplig synvinkel. 

Enligt honom lär vi oss själva och genom det blir vi våra egna lärare. Därför är elevernas egna 

erfarenheter viktiga i undervisningen. Dock blir eleverna passiva mottagare i den traditionella 
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skolan av lärarens föreskrifter och undervisning. Enligt Vygotskij är detta en psykologisk 

orimlighet, eftersom det utgår från en felaktig uppfattning om hur elever egentligen lär sig. 

Det är inte lärarna som ska undervisa eleverna. Det är istället skolan som ska organiseras så 

att eleverna kan uppfostra sig själva (Tidningen Socialisten, 2001). 

 

I Lärande i praktiken (Säljö, 2000) kan man läsa om hur författaren bedriver forskning om 

lärande, utveckling och kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv. Densamme för fram 

hur kunskaper och färdigheter utvecklas och sprids i samhället, och hur våra sätt att lära och ta 

del av kollektiva erfarenheter formas av sociokulturella förhållanden. Vidare framhävs 

tillgången till olika typer av materiel och intellektuell teknik som stöttar aktiviteter som att 

läsa, skriva, minnas och lösa problem. I samma bok argumenterar densamme för att mänskligt 

lärande bör förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv. Enligt Säljö (2000) 

lever kunskap först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde 

individen. Hans eller hennes tänkande och handlande kommer sedan tillbaka i nya 

kommunikativa sammanhang. 

 

Säljö (2000) har forskat om hur diagnoser som ADHD och DAMP används praktiskt i den 

svenska skolan. Han för fram intresset av att undersöka hur det talas om de här barnen i 

skolan. Vidare anser han att de beskrivs som elever med svårigheter, istället för att prata om 

att eleverna hamnar i svårigheter. Han tror vidare att det riskerar att påverka synen på barnen 

och de beslut som fattas (Tidningen Forska 2003, Nr 4). För att hålla ihop eleverna ger en del 

lärare dem undervisning skild från övriga elever, andra lärare minskar istället ned klasserna 

(Säljö, 2000). 

 
3. Metod  
 
Vi kommer under denna rubrik ta upp vår metod där vi beskriver vilken datainsamlingsmetod 

vi använt och varför vi valde denna. Metodval, etiska överväganden, urval, genomförande, 

analys och bearbetning, trovärdighet och tillförlitlighet, samt metodkritik kommer att tas upp i 

denna del. Bjurwill (2001) menar att i metoddelen skall den vetenskapliga metodiken vara en 

garanti för att undersökningen genomförts på ett noggrant sätt och utan föreliggande slarv.  

Intervjuerna genomfördes med sex elever på två olika gymnasieskolor. På skolorna finns det 

både vanliga klasser, samt specialklasser där det går elever med neuropsykiatriska diagnoser 

såsom t.ex. DAMP, ADHD, ADD och Aspergers syndrom.  
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3.1 Metodval 

 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Denscombe (2000) skriver att om 

forskaren vill få fram data baserade på emotioner, erfarenheter och känslor, är intervju en 

lämplig metod. Patel och Davidsson (2003) har ungefär samma uppfattning. De menar även 

att intervjuer kan generera i ytterligare beskrivningar ur händelser i de intervjuades vardag. 

Målet med att använda sig av kvalitativa intervjuer är bl.a. att upptäcka olika variationer och 

strukturer (Starrin m.fl., 1994). 

 

3.2 Etiska överväganden 

 

Samtliga intervjuade blev informerade om de forskningsetiska principerna med avseende på 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inledningsvis informerade vi om vårt syfte med arbetet och upplyste 

eleverna om att det var en helt frivillig undersökning. Vi poängterade att de kunde avbryta 

intervjun när som helst om de så önskade. Eleverna fick veta att de skulle vara anonyma och 

att det insamlade materialet från intervjuerna enbart skulle användas av oss. Slutligen fick de 

informationen om att insamlat material endast kommer att användas i forskningssyfte och att 

det efter avslutat arbete kommer att förstöras. Samtliga elever fick även frågan om de ville ta 

del i arbetet. Vi informerade dem om att vi efter avslutat arbete kommer att lämna ett utskrivet 

exemplar till av oss besökta skolor. Eftersom vi vill värna om elevernas identitet väljer vi att 

inte presentera dem till namn, ålder eller vilken diagnos de har.  

 

3.3 Urval 

 

Vi gjorde ett osystematiskt urval av gymnasieskolor där specialklasser för elever med någon 

form av diagnos fanns. Skolorna kontaktades per telefon. Vi informerade vid telefonkontakten 

om att vi är studenter som skriver examensarbete, och framförde vilka syften och mål vi hade 

med undersökningen. Rektorn på den första skolan vi besökte tipsade oss om skola nummer 

två. Intervjuerna gjordes i april år 2007. Vi valde inte själva ut vilka elever som skulle delta 

vid intervjuerna. Rektorn respektive en lärare på de två skolorna tillfrågade de elever som de 

ansåg skulle kunna passa för vår undersökning.  
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3.4 Genomförande 

 

Det genomfördes inget pilotfall eftersom frågorna enligt oss utformats på ett klart och tydligt 

sätt. Intervjuerna gjordes i form av semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2000) där vi 

som intervjuare har en färdig lista med frågor som ska besvaras (se bilaga 1). Vi ville få fram 

den intervjuades idéer och utvecklande av dem. Enligt Denscombe blir svaren öppna och den 

intervjuade kan utveckla sina synpunkter. Den intervjuade skulle även få möjlighet att tala 

mer utförligt, därav valet av semistrukturerade intervjuer.  

 

För att dokumentera intervjuerna använde vi oss av bandinspelningar. Som Denscombe 

(2000, s 145) skriver erbjuder ljudinspelningar ”en permanent och fullständig dokumentation 

när det gäller det som sägs under intervjun”. Vi ville även att det som sades under intervjun 

skulle analyseras så objektivt som möjligt, utan att bli påverkat av våra egna åsikter eller brist 

på minne som kan uppkomma vid enbart fältanteckningar. Därför valde vi att även göra 

fältanteckningar under intervjuns gång. Syftet var inte att föra anteckningar under hela 

intervjuerna, utan snarare se det som ett komplement runt det som inte fångades upp vid 

ljudinspelningen. Bjurwill (2001) anser att intervjuer skall göras på plats och att 

ljudinspelningar görs. Densamme lyfter också fram vikten av att man ska ha gott om tid och 

kunna se varandra i ögonen under intervjuns gång. Även Denscombe (2000) skriver om hur 

viktigt det är med placeringen i rummet så att man kan se varandra bra.  

 

Vår önskan var att genomföra intervjuerna på en plats där vi kunde samtala ostört, detta för att 

slippa eventuella störningsmoment. Samtidigt ville vi arrangera intervjun på en plats där de 

intervjuade kunde känna sig bekväma. Rummen där intervjuerna skedde vid de två skolorna, 

var båda väl valda och intervjuerna kunde ske ostört och fritt.  

 

Vid samtliga intervjuer medverkade vi båda två. En av oss fokuserade sig på att intervjua, 

medan den andra skötte bandinspelning och förde fältanteckningar.  

 

3.5 Analys och bearbetning 

 

Efter intervjuerna sammanställde vi materialet genom att skriva ut dem i pappersform. Vi 

kunde sedan jämföra de sex intervjuerna genom att gå igenom frågorna efter hand. Vi letade 
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efter samband och olikheter i svaren vi fått fram. Kommentarer utanför ämnet utelämnades. 

När vi sedan gick igenom resultatet framkom det vilka kategorier vi ville använda oss av.  

 

3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

 

Vi har genom våra intervjuer fått fram den information vi har frågat efter. De vi har intervjuat 

svarade på varierande sätt, men liknande åsikter gick att härröra till flera av personerna. Detta 

tolkar vi som om undersökningen blivit trovärdig. Ljudupptagning kan ses som en fördel 

gällande tillförlitlighet, eftersom verkligheten blir lagrad och kan tas i repris tills forskaren har 

försäkrat sig om att allt är rätt uppfattat. Med bakgrund till detta anser vi att undersökningen 

genomförts på ett trovärdigt sätt.  

 

3.7 Metodkritik 

 

Forskarens eget jag spelar roll i analysen och tolkningen av data, vilket Denscombe (2000) 

framhåller. Vi försökte utesluta våra egna värderingar och tankar i analysen, men som 

författaren enligt ovan skriver har de nog tyvärr inte helt kunnat uteslutas. 

 

Vid det första intervjutillfället hade vi i förväg fått medgivande att intervjua tre elever. När 

den tredje och sista eleven skulle intervjuas fick vi dock veta att hon dragit sig ur och inte vill 

ställa upp längre. Vi efterhörde dock frågan om det inte fanns någon annan elev som kunde 

tänka sig att medverka i undersökningen. Lyckligtvis fick vi ett positivt svar med en tidigare 

icke tillfrågad elev som ställde upp på intervjun.  

 

4. Resultatredovisning 
 

Under denna rubrik kommer vi att redovisa resultatet som analyseras efterhand som de 

presenteras. Sex elever från två olika skolor har medverkat i vår undersökning. Samtliga 

elever har någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Eleverna har erfarenheter både från 

specialklasser och från vanliga klasser.  

 

När materialet från intervjuerna skrivits ut i pappersform påbörjade analysarbetet. Materialet 

granskades noggrant och vi såg över skillnader, likheter och varierande skildringar som 
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framkommit. Vid bearbetning av materialet markerades olika delar med färgpennor. Delarna 

kunde sedan delas upp i olika kategorier för att få en klarare och tydligare struktur på arbetets 

helhet. I sammanställningen av intervjuerna kommer vi även att använda oss av citat och 

referat från eleverna vi intervjuat. Vi har valt att koda intervjupersonernas namn med 

bokstäverna A-F. 

 

4.1 Elevernas syn på att gå i vanlig klass 

 

De elever som har intervjuats har samtliga gått i vanlig klass innan de började i specialklass. 

Med denna fråga var vi nyfikna på elevernas åsikter, känslor och upplevelser, kring i att gå i 

en vanlig klass.  

 

Flertalet av eleverna ansåg att en vanlig klass inte är tillräckligt anpassade för dem 

undervisningsmässigt. De upplevde ofta att lärarna missförstod dem och att lärare-elev och 

tvärtom inte förstod varandras situationer. Elev C menar att lärarna i dennes tidigare skola 

höll sig för sig själva, och eleverna för sig. Även elev B anser att man som elev inte kommer 

lärarna lika nära i en vanlig klass i jämförelse med den nuvarande klassen. 

 

”När jag tyckte att de andra störde blev jag jättearg och sa till dem att hålla tyst och 

skrek på dem. Men istället för att hjälpa mig skickade läraren ut mig med de jobbigaste 

eleverna så jag fick ingen hjälp” (D).  

 

”…så när jag fick reda på att jag hade en diagnos så sa lärarna att de aldrig hade haft en 

diagnos, som om det var deras försvar ungefär..” (A) 

 

”…lärarna i min tidigare skola var inte alls insatta hur man är som person eller hur man 

känner sig” (B). 

 

Ovanstående elev (B) fortsätter att berätta om att andra elever bröt sig in i elevens skåp, 

eleven skolkade, detta utan att läraren brydde sig. Läraren ringde istället hem till elevens 

föräldrar och skyllde på att deras barn var ett problembarn. 

 

Elev E däremot har en annan syn på lärarnas roll i en vanlig klass. Eleven anser inte att det är 

någon skillnad på lärarna där eller i en specialklass och framhäver vikten av 
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specialpedagogers och elevassistenters hjälp i klassrummet. Eleven själv har varit hjälpt av 

detta i vanlig klass och ser det bara positivt att integreras med eleverna som går där. 

 

En del av eleverna tar upp stressen kring att gå i en vanlig klass. De ansåg det vara svårt att få 

hjälp när de behövde det. Läraren är ensam och det är många elever i klassrummet samtidigt. 

Elev A menar att det är svårt att få den ro man behöver och att det ofta blir stressigt. Elev B 

säger samma sak och menar att det är för mycket människor, vilket gjorde att man kunde få 

sitta och räcka upp handen jättelänge utan att få någon hjälp ändå. 

Koncentrationssvårigheterna förvärrades för elev F när det var stimmigt och det var för 

mycket elever i klassrummet samtidigt. 

 

Många elever med diagnos är känsliga för ljud av olika slag och reagerar kraftigt över det. 

 

”…alltså ibland jobbade jag inte alls och så kunde jag inte koncentrera mig p.g.a. att jag 

är väldigt ljudkänslig” (C). 

 

Även elev B tar upp problemet med när det är stökigt i klassrummet och man störs av oljud. 

Samma elev menar att istället för att inte bry sig, är det lätt hänt att reagera och bli rasande, 

skrika och svära.  

 

Analys 

 

Majoriteten av de svar vi fick som handlade om att gå i vanlig klass syftade till att det var för 

många elever i ett och samma klassrum. Eleverna ansåg sig inte kunna få lika mycket hjälp 

från läraren. Eleverna påtalar även stressen kring att gå i en vanlig klass och att lärarna där har 

betydligt mindre förståelse för de som har någon form av diagnos. En av eleverna har dock en 

positiv syn på att gå i en vanlig klass och säger sig inte märka någon skillnad på lärarna.  

 

4.2 Elevernas syn på att gå i specialklass 

 

Eftersom vårt syfte med arbetet var att undersöka hur eleverna ser på skillnaderna mellan 

vanlig klass och specialklass efterhörde vi hur deras tankar och upplevelser kring en 

specialklass var. Detta för att kunna göra en jämförelse för att se just skillnaderna enligt 

ovanstående.  
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Överlag var eleverna nöjda med att gå i en specialklass. En del elever var till en början dock 

inte lika positiva till det. Elev B berättar om hur hemskt första intrycket var och sa: ”Här ska 

jag aldrig gå!”. Samma elev menar dock att man kan ändra uppfattning, och är nu oerhört nöjd 

med att få gå där. Även elev D var först konfunderad, men tänkte efter och uppskattade då all 

hjälp de fick. 

 

Lärarnas roll i specialklassen är av stor betydelse. Samtliga elever känner att de kan få den 

hjälp och det stöd de behöver. De anser att lärarna är så mycket mer än lärare, och att man 

även kan komma till dem om något problem skulle uppstå.  

 

”Lärarna märker direkt om man har svårt att koncentrera sig och då får man extra hjälp 

och så” (C). 

 

”En lärare skulle aldrig trycka ner en bara för att man inte klarar ett prov eller något i 

skolan…det är en annan förståelse här” (B). 

 

”Vi har mycket kontakt med varandra här… vi är som en familj allihop” (B). 

 

”Det är väldigt bra utbildade lärare och elevassistenter här…de är väl utbildade…de vet 

liksom vad de ska göra om det är något som händer…” (D). 

 

Elev E kan dock i jämförelse med övriga känna att ibland hjälper lärarna till för mycket. 

Eleven säger att ibland ges det inte tid att själv få sitta ner och fundera innan någon lärare 

kommer för att erbjuda hjälp, vilket eleven kan uppleva som jobbigt emellanåt. 

 

Det ses som mycket positivt att inte bli pressad i skolan och kunna göra saker i sin egen takt 

enligt elev A. Eleven anser att det inte går att jämföra skillnaden på att gå i vanlig klass och 

på att gå i specialklass. 

 

”Egentligen går det inte att beskriva, här är ju hur bra som helst jämfört med en vanlig 

skola. Man får mer hjälp… och man får mer ro”. 

 

Samma elev framhåller även: 
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”…har man en dag man mår dåligt kanske så kan man göra det en annan dag”. 

 

Det framkom lite skilda uppfattningar gällande gemenskapen. Elev E kan känna att man som 

elev i specialklass kommer lite utanför gemenskapen med de andra eleverna och säger: 

 

”…man kommer utanför… ut ur systemet…”. 

 

Elev C däremot tänker på ett annat sätt och menar att gemenskapen de har gör att man får fler 

kompisar, får bättre kontakt med folk, blir mer öppen och mår bättre. Även elev F ser positivt 

på det och framhåller hur skönt det är att gå tillsammans med andra som har någon 

neuropsykiatrisk diagnos och framhåller: 

 

”Man får mer hjälp, mer kompisar…mer sammansvetsat här…” (F). 

 

Analys 

 

Under intervjuerna fick vi fram att fem av sex intervjuade elever var nöjda med att gå i 

specialklass. Eleverna som var nöjda framhöll lärarnas roll i skolan. De menade att lärarna var 

ett stort stöd och en stor hjälp. De poängterade möjligheterna med all hjälp de fick starkt. 

Detta kunde vi knyta an till den speciella gemenskapen elever och lärare har i en specialklass. 

Intrycket av att de känner varandra, samt har förståelse för varandra sprids ut på ett positivt 

sätt. Känslan av samhörighet och trivsamhet fanns både hos elever som hos lärare. 

 

4.3 Elevernas syn på förbättringar i undervisningen och i skolan 

 

Vi undrade över hur eleverna i specialklassen såg på skolan respektive undervisningen. Vår 

fråga var om de önskade några förbättringar i undervisningssyfte. 

 

På ovanstående fråga svarade flertalet av eleverna att de var nöjda som det var. Vi lät varje 

elev sitta tyst och fundera en stund. Tre av eleverna kunde inte hitta någonting de ville 

förändra och följande svar framkom: 

 

”Personligen tycker jag allt är bra, jag hittar ingen svag grej precis” (A). 
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”Jag vet inte riktigt om någonting skulle kunna bli bättre… jag tycker det är bra som det 

är faktiskt” (D). 

 

”…alltså, jag tycker inte att det hade kunnat bli bättre!” (F). 

 

Elev B kan inte finna något speciellt i undervisningen eller på skolan som skulle behöva 

förändras och säger ”Allting är suveränt!”. Däremot menar eleven att det hänger på en själv 

som elev. Att man måste skärpa sig och ta tag i saker och ting för sin egen skull. 

 

Elev C tycker det är en svår fråga och menar att det finns säkert någonting, men kan dock inte 

komma på något specifikt att ta upp.  

 

I jämförelse med ovanstående svar menar elev E att ibland får man för mycket hjälp, och får 

inte själv tänka ut hur det ska vara. Samma elev tar även upp nackdelen med lokalerna där 

skolan finns, samt även känslan av att komma utanför den andra skolan.  

 

Analys 

 

Vår tolkning av dessa svar är att majoriteten av eleverna är mycket nöjda med undervisningen 

i klassen där de går. Elev E påtalade dock att ibland kunde lärarna hjälpa till lite väl mycket. 

Det kunde eleven känna något negativt eftersom det inte gavs tanke till egna funderingar. 

Övriga elever kunde dock bara se positivt på undervisningen och några önskemål om 

förbättringar framkom ej från deras sida. 

 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

 

För redovisning av resultatet efter våra intervjuer har vi delat upp det i två olika kategorier. 

Dessa är: elevernas syn på att gå i vanlig klass jämfört med specialklass, samt elevernas syn 

på förbättringar i undervisning och i skolan. Samtliga intervjuade har gått både i specialklass 

och i vanlig klass. Vårt syfte med undersökningen har varit att ta reda på hur eleverna ser på 

skillnaderna med att gå i specialklass jämfört med vanlig klass. I resultatet delade vi dock upp 

elevernas tankar kring att gå i respektive klass för tydlighetens skull. Intervjufrågorna till 

eleverna var dock enligt bilaga 1 (se sidan 35). 
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Elevernas svar är ganska överensstämmande när det gäller synen på att gå i en vanlig klass. 

De anser att lärarna mest håller sig för sig själva. Lärarna anses av eleverna inte heller ha 

tillräckligt med förståelse eller kunskap kring olika former av diagnoser. Eleverna ser inte att 

de får det stöd och den hjälp de skulle behöva undervisningsmässigt. De påtalar att det är 

alldeles för många elever i klassrummet samtidigt och att detta stör koncentrationen för 

många av dem. Eftersom elever med diagnos ofta är ljudkänsliga och har 

koncentrationssvårigheter upplever flertalet av eleverna att de störs i och med detta. Även 

stressen kring att gå i en vanlig klass diskuteras. En av eleverna anser inte det särskilt negativt 

att gå i en vanlig klass. Här framhålls istället specialpedagogens och elevassistentens hjälp 

inne i klassrummet.  

 

Samtliga elever är i stort sett nöjda med att få gå i specialklass. Två av eleverna berättar dock 

att deras första intryck mest var skrämmande, men när de väl märkt hur de var ser de enbart 

positiva sidor. Inom specialklasserna lyfts lärarnas roll fram oerhört. Eleverna känner att de 

har en samhörighet med samtliga verksamma lärare. De anser att de får en helt annan 

gemenskap och att alla känner alla. Vikten av att man som elev alltid kan gå till en lärare om 

problem skulle uppstå framhävs som en riktig tillgång. De ser även att lärarna bryr sig, att de 

är väl utbildade och kan hantera situationer som ibland kan uppstå bland elever med diagnos. 

Eleverna menar att elever och lärare förstår varandra, vilket genererar i en välmående klass.  

 

Angående frågan om förbättringar i undervisningen hade eleverna överlag inte mycket att 

tillägga. En elev ansåg undervisningen vara bra, men att det mer handlade om eleverna själva. 

Att man som elev tar tag i skolsituationen och skärper till sig mer, om det är det som krävs för 

förbättring. En av eleverna tycker dock i jämförelse med övriga elever att de möjligen får för 

mycket hjälp. Eleven menar att lärarna ibland hjälper till för mycket, och att de inte får 

chansen att lösa saken på egen hand. 

 

5. Diskussion 
 

I diskussionen kommer resultatet av undersökningen att belysas. Detta kommer sedan att 

knytas samman med litteraturen som studerats och med våra egna tankar. Syftet med 

undersökningen var att efterforska hur elever med neuropsykiatrisk diagnos upplever 
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skillnaderna med att gå i specialklass och med att gå i vanlig klass. Vi ville även ta reda på 

om de ville förbättra någonting i nuvarande skola undervisningsmässigt.  

Vi har fått ta del av många intressanta och lärorika tankar under arbetets gång. I vår 

undersökning har sex gymnasieelever delat med sig av sina erfarenheter, känslor och tankar. 

Samtliga av eleverna har erfarenheter både från att gå i vanlig klass, samt från att gå i 

specialklass. Vi har dock ej funnit någon tidigare forskning inom ämnet där man kunnat se 

hur elever med någon form av diagnos ser på skillnaderna med att gå i specialskola, jämfört 

med att gå i vanlig klass. Därav vårt val att studera forskning av människors upplevelser av 

skillnader i andra situationer.  

 

I bakgrunden till detta arbete har vi tagit upp debatten mellan Kärfve och Gillberg, vilken har 

uppmärksammats i massmedia. Kärfve menar att diagnoser ses som en hjärnskada, och att 

diagnoser som t.ex. ADHD och DAMP inte existerar. Gillberg däremot ser till Kärfves 

motsats och lyfter fram vikten av att barnet får en diagnos. Detta medför enligt honom mer 

hjälp och stöd för barnet.  

 

Vid undersökningen framkom att eleverna ser på sina situationer från Gillbergs synvinkel. Till 

en början kunde en del av dem tycka att det kändes jobbigt att få en diagnos, men i efterhand 

ser dessa elever det enbart positivt. Detta med tanke på all hjälp och allt stöd de får efter 

diagnostiseringen. En fråga vi dock ställt oss är: Borde inte alla elever få den hjälp och det 

stöd de behöver, även om de inte har någon form av diagnos? Gillberg (2005) och Hjörne 

(Forskare i specialpedagogik vid Göteborgs universitet som uttalar sig i Kari Molins artikel 

”Diagoser stämplar barn i onödan”) påtalar att utan diagnos är stöd från samhället inte något 

att räkna med. I Duvner (1998) diskuteras även föräldrarnas oro och förståelse. Författaren 

menar att eventuell diagnostik möjligen kan ge svar på föräldrarnas bekymmer. Vårt 

förhållningssätt till det är dock att det handlar om mer än just föräldrarnas bekymmer. Vi har 

ställt oss frågan om det är diagnosen i sig som lugnar föräldrarna, eller om de bara känner sig 

tryggare genom att få mer förståelse och hjälp från samhälle och skola? Gillberg (2004) och 

Kärfve (2000) anser dock att diagnosen i första hand är till för att lugna och stödja 

föräldrarna.  

 

En elev berättar vid vår genomförda undersökning att det första intrycket inför specialklassen 

var hemskt, men att uppfattningen sedan förändrades och att eleven numera är nöjd. I 

litteraturen skriver Kohlström (1996) om att funktionshinder kan ses som något positivt, 
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vilket kan generera i en större insikt som skapar förmågan att se det väsentliga i livet. Vår 

uppfattning i detta är att man som individ ofta har svårt att ta till sig och acceptera en diagnos, 

men att det vid eftertanke kan skapa positiva känslor. Olesen och Jansböl (2005) menar att det 

kan vara mycket svårt att förstå och acceptera någon form av funktionsnedsättning. Svensson 

och Rehnvall (2007) anser dock att det är lättare att anpassa sig till nya förändringar om 

förståelsen finns, till varför förändringarna sker.  

 

I vår undersökning har vi fått fram att majoriteten av eleverna upplever skillnader av miljön i 

specialklassen jämfört med den vanliga klassen. En elev (D) beskriver sig som mycket 

ljudkänslig och anser det vara jobbigt när klasserna är för stora. Teeter (2004) tar upp samma 

dilemma och menar att bl.a. utformningen på klassrummet kan påverka barnets lärande och 

utveckling. Även Molin (2004) och Duvner (1998) framhäver vikten av mindre 

undervisningsgrupper och en lugnare miljö. Vid undersökningen framkom det att eleverna 

ansåg stressen vara större i en vanlig klass (elev A). Eleven upplevde det som jobbigt och 

föredrog specialklassen där eleverna fick arbeta i lugn och ro, och i sin egen takt. Även 

Duvner (1998) säger att krav, förväntningar och miljö bör anpassas för att undvika stress. Vårt 

förhållningssätt i detta är att det är speciellt noga med miljön och omgivning runt omkring 

individer med diagnos. Samtidigt är det lika viktigt för alla elever att få sin skolsituation 

tillfredsställd med god arbetsro, detta vare sig det gäller elever med diagnos eller ej. Teeter 

(2004) för fram att undervisningen bör struktureras så att beteendeproblemen minskas, vilket 

genererar i att eleverna kan göra en god prestation i skolarbetet. 

 

Lundqvist (2000) för fram att det är speciellt viktigt att de som har någon form av diagnos 

känner att de lyckas med sina uppgifter. Författaren anser att misslyckanden kan göra att 

personens självkänsla kan minska. Vårt förhållningssätt till detta är att lärarnas roll är en 

viktig del i elevernas skolmiljö. I resultatet framkom från elev B att lärarna i specialklassen, 

till skillnad från lärarna i den vanliga klassen, har en stor förståelse. Eleven ansåg att 

nuvarande lärare aldrig skulle trycka ned en elev för att denne t.ex. inte klarade ett prov eller 

annan skoluppgift.  

 

Vi fick vid undersökningen fram att eleverna ser mycket positivt på gemenskapen i 

specialklassen. De säger att lärarna är mycket förstående, väl utbildade och att man som elev 

alltid kan gå till en lärare om man har problem. Litteraturen (Wahlström, 1995 samt Teeter, 

2004) samstämmer med detta och menar att hänsyn skall tas till elevens mognad, 
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förutsättningar och livssituation. Även styrdokumenten (Lpf94) tar upp vikten av att läraren 

utgår från elevens behov och förutsättningar samt att läraren skall stärka elevens 

självförtroende för att skapa och motivera lärandet. ”En av de grundläggande 

förutsättningarna för att bli en bra lärare är att man bryr sig om barnen” (Wahlström, 1995, s 

58). Vi ställer oss dock frågan till varför inte alla lärare är mer insatta i ämnet kring 

neuropsykiatriska diagnoser? Eleverna med diagnoser finns överallt, men enligt 

undersökningssvaren vid intervjuerna verkar det finnas många lärare med okunskap i ämnet. 

Elev B påtalade om hur läraren i dennes förra skola ringt hem till föräldrarna när eleven t.ex. 

skolkade. Läraren menade då att eleven var ett problembarn och påstod även att det aldrig 

skulle gå bra för eleven. Vår ställning till detta är att läraren inte hade någon förståelse eller 

kunskap om hur det är att leva med en diagnos. Som pedagog gäller det inte bara att 

undervisa, utan även att hjälpa eleverna så att de klarar sin skolgång. Även Wahlström (1995) 

framhäver att för att man som pedagog skall växa och utvecklas krävs reflektion och 

självrannsakan. Vår egen förhållning till detta är positivt men vi ser det ändå som att det inte 

enbart handlar om utbildning och kunskaper hos läraren. Genom förståelse, samt att ha ett 

stort hjärta kan man komma långt som lärare, och man kan vinna många elevers hjärtan 

tillbaka.  

 

Elev E ser det negativt med att man ibland kommer utanför när man går i specialskola. Att 

man bara träffar de andra eleverna som går där och att det sedan kan kännas som en chock om 

man ska övergå i vanlig klass igen. Eleven beskriver det som om de kommer ”ur systemet”. I 

litteraturen (Olesen och Jansböl, 2005) kan man läsa om personer som fått diagnosen 

dövblindhet. De kände som elev E på liknande sätt när de blev diagnostiserade, att de kände 

sig utanför och blev retade. Även Teeter (2004) menar att barn med ADHD ofta blir utstötta 

och anses ha en lägre social status i jämförelse med övriga barn.  

 

Carlgren och Marton (2002) poängterar att elever och lärare bör känna sig trygga med 

varandra för att skapa en god gemenskap för vidare lärande. I resultatet säger elev B ”Vi har 

mycket kontakt med varandra här… vi är som en familj allihopa”. Majoriteten av eleverna 

framhåller skillnaden av att gemenskapen är mycket bättre i specialklasserna än vad det varit i 

de vanliga klasserna. Även elev C ser gemenskapen som mycket viktig och poängterar att i 

jämförelse med den vanliga klassen är det i specialklassen lättare att få kompisar, bli mer 

öppen och må allmänt bättre. Vår förhållning till gemenskapen är endast positivt, men vi 

anser det vara lika viktigt i alla klassrum och inte endast i specialklasserna.  
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5.1 Förslag till ny forskning 

 

Vi ser vår undersökning som ett intressant område där vi fått fram givande och lärorikt 

material. För att i framtida perspektiv knyta an till undersökningen och forska vidare, anser vi 

det intressant att även göra observationer i vanlig klass respektive specialklass. Syns det på 

eleverna med diagnos när de trivs eller inte? Hur fungerar samspelet lärare/elev och tvärtom? 

Vi hade även sett det intressant att få ta del av lärarnas åsikter och tankar kring integrering av 

elever med diagnos i vanlig klass eller ej? Hur ser de berörda lärarna ser på detta? Vi är dock 

medvetna om att denna forskning hade varit mycket omfattande och tidskrävande.  

 

5.2 Slutsats 

 

Genom denna undersökning har det framkommit att majoriteten av de intervjuade eleverna 

föredrar att gå i specialklass. Lärarnas roll, gemenskapen och resurserna anses vara det 

viktigaste för eleverna. De skillnader som eleverna ser på specialklassen jämfört med den 

vanliga klassen är ett lugnare klassrumsklimat där de får mer hjälp och stöd av lärarna. 

Eleverna nämner även skillnaden med att alla får arbeta i sin egen takt och att den stressen 

som finns i den vanliga klassen inte finns i specialklassen. Det är dock inte enbart lärarnas 

kunskaper och erfarenheter som räknas. Skillnaderna med lärarna i specialklasserna är att 

eleverna känner ett gott förtroende och att de alltid kan komma till lärarna om det skulle 

uppkomma något problem. God förståelse och ett hjärta av guld värderas högt. 

Undervisningsmässigt framkom att endast en elev ansåg sig ibland få för mycket hjälp av 

lärarna i specialklassen. Övriga elever hade inga önskemål om förbättringar i undervisningen, 

utan de var oerhört nöjda.   

 

6. Sammanfattning 
 

Arbetet har baserats på en kvalitativ undersökning med elever som har någon form av 

neuropsykiatrisk diagnos. Intervjuerna har genomförts enskilt och dokumenterats med hjälp 

av bandinspelningar. Syftet med undersökningen har varit att se på hur eleverna ser på 

skillnaderna med att gå i en vanlig klass, jämfört med att gå i en specialklass.  
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Anledningen till att vi ville göra denna undersökning är att vi som blivande pedagoger 

kommer att möta elever med olika former av diagnoser i skolan. Vi ville därför höra våra 

utvalda informanters åsikter om hur de upplevde det att gå i specialklass jämfört med att gå i 

vanlig klass. De frågeställningar vi använt oss av är: 

 

• Hur upplever elever med neuropsykiatrisk diagnos skillnaderna med att gå i 

specialklass jämfört med att gå i vanlig klass?  

• Anser eleverna att det kan ske förbättringar angående deras nuvarande undervisning?  

 

I litteraturgenomgången går vi igenom olika teorier som berör vår frågeställning samt vad 

styrdokumenten säger. Vi tar även upp fakta om ADHD, DAMP, ADD och Aspergers 

syndrom, samt skriver om exkludering och inkludering, pedagogiken i vanlig klass och i 

specialklass, människors upplevelser av skillnader, hur människor anpassar sig till 

förändringar, och slutligen tas de teoretiska utgångspunkterna upp. Eftersom vi ville göra 

arbetet så tydligt som möjligt och öka förståelsen för våra egna tankar tog vi med rubrikerna 

neuropsykiatrisk diagnos samt pedagogiken i vanlig klass och i specialklass.  

 

Resultatet vid undersökningen visade att de intervjuade elevernas svar var väldigt lika. 

Majoriteten av eleverna föredrar att gå i specialklass och poängterar vikten av lärarnas roll. 

De tar även upp gemenskapen inom klassen och att det enbart är en fördel att gå i en liten 

klass. Skillnaderna med att gå i specialklass jämfört med att gå i vanlig klass anser eleverna 

vara att de i specialklassen får mer hjälp och stöd av lärarna. De tar även upp vikten av att de 

slipper att stressa och att lärarna där har en bättre förståelse för elever med diagnos. Vidare 

fanns inga önskemål om förbättringar angående undervisningen av majoriteten av eleverna, 

förutom en elev som ibland ansåg sig få för mycket hjälp.   

 

Vi känner att vi lärt oss mycket under arbetets gång och fått en klarare förståelse för hur 

elever med diagnos har det i skolan och i undervisningen. Det känns även som om vi fått svar 

på det vi sökte i undersökningen, men eftersom det inte fanns någon tidigare forskning kring 

detta ämne har vi haft svårt att finna relevant litteratur och därför har vi istället fått se på 

människors upplevelser av skillnader i andra situationer. 
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Neuronätet – Ett neuropsykiatriskt forum 

Hämtat från: >http://user.tninet.se/~fxg297r/index.htm> 

Författare: Marie Lundqvist 

Hämtat den 16/4 2007, kl 11.28 

 

Riksförbundet Attention 

Hämtat från: >http://www.attention-riks.se/site/87.78.0.0.1.0.phtml> 

Hämtat den 17/4 2007, kl 13.30 

 

Tre magiska G:n 

Hämtat från: >http://www.skolverket.se/publikationer?id=866> 
Ansvarig utgivare: Skolverket 

Hämtat den 16/4 2007, kl 10.24 

 

Kvinnors upplevelse av att leva med hjärtkärl sjukdom 

Hämtat från: >http://dspace.mah.se:8080/bitstream/2043/1372/1/hjartkarl.pdf> 

Ansvarig författare: Sune Andersson och Lena Åkerlund 

Hämtat den 6/6 2007, kl 13.30 

 

Vad händer efter WAD?: en fallstudie av en whiplashskadad individs hälsorelaterade 

livskvalitet 

Hämtat från: >http://www.gih.se/upload/Publicerat/Examensarbete/2006/cuppsats2006-

34.pdf> 

Ansvarig författare: Seija Rytkönen 

Hämtat den 6/6 2007, kl 13.45 

 

Upplevelser av I-ADL aktiviteter, relaterade till den fysiska miljön hos personer med Multipel 
Skleros 
Hämtat från: >http://www.uppsatser.se/uppsats_3/374b291fe7.php> 

Ansvariga författare: Jessica Lindgren och Csaba Szinte 

Hämtat den 6/6 2007, kl 15:05 
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Vad är ett kön? Om transsexuella mäns syn på kön/genus och identitet 

Hämtat från:>http://app.rfsl.se/apa/19/public_files/uppsats_vad_ar_ett_kon.pdf> 

Ansvarig författare: Sabina Gillsund 

Hämtat den 6/6 2007, kl 14:50 

 
Artiklar 
 

Diagnoser stämplar barn i onödan 

Hämtat från:   

>http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=300745&previousRenderType=2> 

Ansvarig författare: Kari Molin 

Hämtat den 15/5 2007, kl 10.30 

 

Vad är normalt?-satsning på forskning om hur vi ser på skolbarn i svårigheter 

Hämtat från: 

>http://forska.vr.se/Tidigare+nummer/Visa+ett+tidigare+nummer/Detalj+tidigare+nummer/?c

ontentId=5430&issueContentId=5427>    

Ansvarig författare: Roger Säljö 

Hämtat den 15/5 2007, kl 12.45 

 

Medierat lärande i utvecklingszonen 

Hämtat från: >http://www.socialisten.nu/pol/utb/vygotskij_52.shtml> 

Ansvarig utgivare: Tidningen Socialisten 

Hämtat den 15/5 2007, kl 13.32 

  

Hjärnkampen 

Hämtat från: >http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=148880>  

Ansvarig författare: Per Snaprud 

Hämtat den 15/5 2007, kl 13.54 
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Genfel släpper lös våldsmannen 

Hämtat från: >http://www.illvet.se/polopoly.jsp?a=529&d=147> 

Ansvarig författare: Gorm Palmgren 

Hämtat den 6/6 2007, kl 13.35 

 

Förändring kräver kunskap 

Hämtat från: >http://www.foi.se/FOI/templates/Page____1334.aspx> 

Ansvarig utgivare: Kurt Svensson och Hans Rehnvall 

Hämtat den 6/6 2007, kl 14.00  

 
Riksförbundet för sexuellt likaberättigade 

Hämtat från: >http://app.rfsl.se/apa/19/public_files/rfsl_om_transpersoner.pdf> 

Ansvarig författare: Sören Andersson 

Hämtat den 6/6 2007, kl 12.30 

 

Erfarenheter från människor med dövblindhet 

Hämtat från: >http://www.fsdb.org/filer/uppladdat/Bog_2_SE.pdf> 

Ansvariga författare: Birgitte Ravn Olesen och Kirsten Jansböl 

Hämtat den 6/6 2007, 13:00 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 
1. Hur upplever du som elev skillnaden på undervisningen i skolan/klassen du går i nu 

jämfört med undervisningen i skolan/klassen du gick i tidigare? 

 

2. Finns det någonting på skolan/i undervisningen som skulle kunna bli bättre? Om ja 

vad i så fall? 

 

3. Hur ser planerna ut för framtiden? 

 
 


