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Abstract 
 Syftet med denna uppsats är att som blivande pedagoger belysa hur man går tillväga för att hjälpa de 
elever i behov av särskilt stöd genom deras skolgång på ett gynnsamt sätt. Temat kommer alltid att vara 
relevant, eftersom det alltid kommer att finnas elever som är i behov av särskilt stöd och vilket gör det här 
temat ständigt aktuellt. Vi har valt att skriva om detta ämne för att vi personligen ville förvärva större 
kunskaper kring elever som är i behov av särskilt stöd. Vår frågeställning är: ”Vad är pedagogernas och 
rektorernas ansvar gentemot elever med DAMP, AD/HD, Tourette syndrom och Asperger syndrom inom 
skolverksamheten, samt hur kan pedagoger och skolledare hjälpa dessa elever och vad gör man för att 
underlätta dessa elevers skolgång och för att få fram deras kvaliteter på bästa möjliga sätt.” I litteratur 
delen så har vi tagit upp fakta om DAMP, AD/HD, Tourette syndrom och Asperger syndrom, lagar och 
bestämmelser, pedagogiska insatser och hur man arbetar inom skolan för att hjälpa dessa elever.  
Denna studie har en kvalitativ karaktär. Uppsatsen vilar på ett empiriskt material om vad några pedagoger
inom grundskolans tidigare år gör för att hjälpa elever som har diagnoserna DAMP, AD/HD, Tourette 
syndrom och Asperger syndrom, genom deras skolgång på bästa möjliga sätt. Resultaten grundas på våra 
intervjuer med en rektor, en biträdande rektor, en klasslärare och en specialpedagog. Resultaten visar att 
rektorerna och pedagogerna försöker se till dessa elevers behov och därefter sätta in de resurser som de 
anser vara mest passande.  
 
Nyckelord: Elever i behov av särskilt stöd, diagnoser, elevers rättigheter, pedagogers skyldigheter 
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FÖRORD 

 

Det har varit lärorikt att skriva den här uppsatsen. Våra kunskaper kring ämnet i fråga har blivit 

utvidgade och vi är mer införstådda när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Uppsatsen hade 

inte varit utförbar om berörda personer inte hade ställt upp. Vi vill härmed tacka rektorerna och 

pedagogerna som har ställt upp på våra intervjuer och gjort det möjligt för oss att genomföra vår 

undersökning. Vi vill även tacka vår handledare Lisbeth Ohlsson som har handlett oss genom 

uppsatsens gång och varit ett stort stöd för oss. Tack ska du ha Lisbeth! Vi skulle även vilja 

framföra ett tack till Eduardo Naranjo som har ställt upp och hjälpt oss.  

 

Ett stort tack till er alla! 

 

Marlena och Amra, januari 2008. 
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1. INLEDNING   

 

Den idealiska läraren enligt Konfucius (år 500 f.Kr.) 

 

Han vägleder sina elever men drar dem inte, förmår dem att gå framåt och 

trycker inte ner dem, visar var vägen finns men tar dem inte till stället ifråga. 

Vägleda utan att dra gör inlärningen smidig, förmå utan att tvinga gör 

inlärningen lätt, och att peka på vägen utan att leda eleverna till målet får dem 

att tänka själva (Konfucius, kinesisk filosof, 551-479 f. Kr.). 

 

Den här uppsatsen handlar om vad några pedagoger och skolledare på en grundskola gör för att 

hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd. Man bör tydliggöra begreppet speciella behov, 

då det omfattar en rad olika sakfrågor. Fokusen har vi valt att lägga på elever som har olika 

diagnoser, t.ex. DAMP (Dysfunktion), AD/HD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), 

Tourette syndrom och Asperger syndrom. Vårt intresse ligger i att belysa vad en skola kan göra 

för att på bästa individuella sätt hjälpa dessa elever. Vi har vänt oss till pedagoger och rektorer på 

en skola i nordvästra Skåne. Eftersom valet av undersökningsfält är stort, har vi därför begränsat 

oss till en skola i grundskolans tidigare år och det är även inom de åldrarna som vi personligen 

kommer att jobba med. 

 

 

 

2. BAKGRUND 

I det här avsnittet kommer vi att förklara vår bakgrund och varför vi har valt ämnet. 

 

2.1 Vår bakgrund och förklaring till varför vi har valt det här ämnet 

 

Vi är två blivande pedagoger som har läst språk och skapande (0-12år) på lärarprogrammet vid 

Kristianstad Högskola. Att valet föll på det här ämnet, elever i behov av särskilt stöd, har att göra 

med ett intresse av sådana frågor, samtidigt som vi känner att vi inte har fått så mycket kunskaper 

angående ämnet under lärarutbildningen. Det är något som är aktuellt inom skolor och med 

största sannolikhet kommer det alltid att förbli så. Intresset för vårt val av ämnet väcktes första 

gången under en av våra VFU perioder. Där kom vi i kontakt med en elev som var i behov av 
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särskilt stöd. Den här eleven fängslade oss på något sätt och fick oss att fundera vidare på vilket 

stöd den här eleven får i skolan och även hur det ser ut ur ett större perspektiv.  

 

Vi är båda fullständigt medvetna om att man kommer att stöta på dessa elever i vårt kommande 

yrkesliv, därför vill vi ha mer kunskaper om det för att kunna hantera och bemöta dessa elever på 

bästa möjliga sätt. Det är oerhört viktigt att kunna finnas till hands när det väl gäller och att 

hjälpa elever och föräldrar som kommer att behöva vårt stöd. Genom det här arbetet hoppas vi 

kunna utöka våra lärdomar kring det här ämnet.  

 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
I det här avsnittet kommer vi att ta upp vårt syfte med arbetet och våra frågeställningar. 

 

3.1 Vad är vårt syfte med detta arbete? 

 

Vårt syfte och målsättningen med detta arbete är att som blivande pedagoger belysa, hur man går 

tillväga för att hjälpa de elever som har diagnoserna DAMP, AD/HD, Tourette och Asperger 

syndrom. Det här ämnet är pedagogiskt och socialt relevant eftersom det berör många människor, 

dels elever som är drabbade och dels personer i deras närhet. Vi är intresserade av att ta reda på 

vad några pedagoger gör för att skapa gynnsammare förutsättningar för dessa elever under deras 

skolgång. Som elev har man självklart rättigheter, då vill vi även belysa vilket ansvar pedagoger 

och rektorer har gentemot dessa elever. 

 

 

3.2 Våra frågeställningar  

Härmed är våra frågeställningar: 

 

Vad är pedagogernas och rektorernas ansvar gentemot elever med DAMP, AD/HD, Tourette 

syndrom och Asperger syndrom inom skolverksamheten? 

 

Hur kan pedagoger och skolledare hjälpa elever som har diagnoserna DAMP, AD/HD, 

Tourette syndrom och Asperger syndrom?  Vad gör man för att underlätta dessa elevers 

skolgång och för att få fram deras kvaliteter på bästa möjliga sätt? 



 8

4. LITTERATURÖVERSIKT  

I det här avsnittet kommer vi gå igenom vad som komma skall och förklaringar till DAMP, 

AD/HD, Tourette syndrom och Asperger syndrom. 

 

4.1 Litteraturöversikt 

• Vad är DAMP? 

• Vad är AD/HD? 

• Vad är Tourette syndrom? 

• Vad är Asperger syndrom? 

• Skolperspektivet 

• Lagar, skollagen, läroplanen,  

• Hur kan man inom skolverksamheten skapa gynnsammare förutsättningar för elever med 

DAMP, AD/HD, Tourette syndrom och Asperger syndrom? 

 
 

Innan vi går in på djupet med vår uppsats tycker vi att det är viktigt att vi reder ut vad de olika 

begreppen står för. Därför kommer vi att kort klarlägga olika medicinska begrepp för att 

tydliggöra det ytterligare. Vi är även intresserade av att ta reda på vad lagen föreskriver om detta. 

Vi kommer att ta upp vad grundlagar och allmänna föreskrifter i grundskolan säger, den lokala 

skolplanen och grundskoleförordningen. 

 
4.2 Vad är DAMP? 

Förr i tiden brukade man beteckna DAMP (Deficit in Attention, Motor control and Perception) 

under namnet MBD (Minimal Brain Dysfunction), de senaste åren har man dock valt att enbart 

säga DAMP enligt Edlund (1998). Det är en progressionsstörning i hjärnan som för med sig en 

begränsning av uppfattningsförmåga och motorik som är mest märkbar under stress och vid för 

stora krav. Några av symptomen är: 

 

• Hyperaktivitet (överaktivitet) 

• Hypoaktivitet (underaktivitet) 

• Sämre koncentrationsförmåga 

• Uppmärksamhetssvårigheter 

• Livlighet 
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• Instabilitet 

• Försenat tal och språkutveckling 

• Perseveration (ständiga upprepningar) 

• Inlärningssvårigheter 

 

Elever som lider av DAMP har en begränsad förmåga till kommunikation vilket i sin tur påverkar 

människor i deras närvaro. Hur omgivningen reagerar påverkar i sin tur dessa elever (Edlund, 

1998). 

 

 Sociologen Eva Kärfve betonar starkt i sin bok ”Hjärnspöken” att omgivningen kan spela en stor 

roll när det gäller dessa diagnoser. Vidare belyser hon världsomfattande forskningar där man har 

kommit fram till att de olika störningarna inte finns hos samma barn, därmed faller också tanken 

om MDB/DAMP enligt Kärfve. Man borde lägga mer fokus på eventuella orsaker i elevernas 

miljö som kan ha påverkat deras diagnos (Kärfve, 2000).  

 

Redan från tidig ålder uppkommer en ömsesidig påverkan, som är på både gott och ont, mellan 

eleven och dess omgivning där dessa oavbrutet påverkar och påverkas av varandra. Detta är av 

stor betydelse för elevens personlighetsutveckling (Edlund, 1998).  

 

Hyperaktiviteten är ungefär fyra gånger vanligare hos pojkar än flickor. Elever med 

MBD/DAMP framställs som oroliga med en sämre koncentrationsförmåga. Deras tålamod räcker 

inte långt och därför har de svårt att slutföra saker som de har påbörjat. Ett av de största 

problemen för eleverna börjar i takt med skolgången då pedagogen ofta uttrycker sitt missnöje 

över att eleven är för livlig och inte kan ta emot instruktioner. Det handlar dock inte om det, utan 

om själva syndromet och hur det påverkar elevens koncentrationsförmåga (Edlund, 1998). 
 

4.2.2 Vad är AD/HD? 
I Socialstyrelsens kunskapsöversikt (Socialstyrelsen, 2004) kan man läsa att AD/HD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder) är den mest igenkända diagnosen för beteendeproblem i 

barndomstiden. Symptomen består av uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och överaktivitet. 

Det bedöms att ca tre till sex procent av alla skolbarn har AD/HD och att det även är två till tre 

gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. AD/HD finns inte enbart hos barn utan det finns även 
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hos ungdomar och vuxna. De problem som AD/HD innebär är ofta kopplade till svårigheter att 

kontrollera motoriken och tolka sinnesintryck. 

 

Påverkan av situation, miljö och omgivning kan innebära olika grader av svårigheter under 

samma funktionsnedsättning hos människor. Personer runt om individen kan påverka för 

personer med AD/HD genom en underlättnad så att funktionshindret inte blir ett för stort hinder 

för individen. Barn med detta funktionshinder blir lätt störda i sin koncentration och tappar lätt 

fokus på det de gör. Impulsivitet är också ett problem då de inte kan kontrollera sina reaktioner, 

utan att tänka sig för kan de som är drabbade bara slänga ur sig saker som kan leda till negativa 

reaktioner. Barn med AD/HD förstår inte olika sammanhang och det påverkar att de inte heller 

kan förstå konsekvenser med det dem gör. Men det finns inte endast negativa sidor hos barn med 

AD/HD, dessa barn är även väldigt kreativa och uppfinningsrika. Elever i skolan blir ofta fort 

trötta eftersom de ödslar mycket energi för att hantera allt det som händer i klassrummet och 

runtomkring dem. Dessa barn blir ofta utanför i grupp eftersom de har svårt att invänta tålamod 

och vill gärna styra i t.ex. lek med andra barn. Detta kan leda till brister i det sociala livet 

(Socialstyrelsens kunskapsöversikt, 2004). 

 

Under de senaste årtionden har vetenskapliga studier, bland annat Socialstyrelsens 

kunskapsöversikt visat att olika familjsituationer, adoption och tvillingfödslar har en hög grad av 

ärftlighet vid AD/HD. Förlossningskomplikationer kan ha en stor betydelse för detta syndrom 

men även via vissa gener, då genom hjärnceller. Då fostret får syrebrist eller näringsbrist, för 

tidig födsel eller låg födelsevikt kan vara några av orsakerna till AD/HD. Det finns ingen specifik 

orsak enligt forskarna kring detta syndrom utan man påpekar flera stycken som man tror kan 

påverka utlösningen av AD/HD(Socialstyrelsens kunskapsöversikt, 2004). 

 

4.2.3 Vad är Tourette syndrom? 
Georges Gilles de la Tourette var en fransk neurolog som gav Tourette syndrom ett namn. I slutet 

av 1800 talet, närmare bestämt1884, satte han ord på det tillståndet som gav komplicerade 

motoriska och vokala tics. Det är en väldigt svår typ av sjukdomsbild som går under hans namn 

och som vi idag är bekanta med. Omedvetna och hastiga rörelser förekom först i ansiktet för att 

sedan sprida sig till andra kroppsdelar. Detta ansågs vara utmärkande för Tourette syndrom. Ofta 

upprepade de drabbade människorna vad andra redan har sagt, även tvångsmässigt svärande och 

yttrande av fula och frånstötande ord förekom (Gillberg, 1999). 
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Tourette syndrom är betydligt vanligare hos pojkar än hos flickor. Tics (oavsiktliga och 

återkommande muskel och nervryckningar som är svåra att kontrollera) förvärras av en rad olika 

saker t.ex. nervositet, uttröttning, tristess, kyla och värme. Infektioner, speciellt med 

streptokocker, kan emellanåt orsaka en försämring av syndromet. Tourette syndrom är också 

överrepresenterat bland barn och ungdomar med DAMP och ADHD. Ticssymptomen skiftar i 

intensitet och uttryck. En del människor upplever sina tics som mindre ansträngande när de blir 

äldre. Det är vanligt förekommande att bristen på uppmärksamhet och överaktivitet framträder 

starkast i förskoleåldern och ticsen visar sig oftast under skolåren. Tvångsmässiga handlingar och 

andra psykiska avvikelser blir ofta påtagliga i tonåren eller i unga vuxna år. Om en person som 

från före 18 års ålder och under ytterligare tid än ett år har en medicinsk betydande symptombild, 

kännetecknad av en konstellation av flera dagligen förekommande motoriska tics och ett eller 

flera vokala tics, har han/hon enligt DSM:s  (Diagnostic and Statistical Manual of  Mental 

Disorders) utan tvekan Tourette syndrom (Gillberg, 1999). 

 

4.2.4 Vad är Asperger syndrom? 
En österrikisk barnläkare vid namn Hans Asperger observerade ett sjukdomstillstånd som idag 

bär hans namn, men det var Lorna Wing, en engelsk psykiatriker, som 1980 uppmärksammade 

hans upptäckter. Man kan säga att Aspergers syndrom har en del likheter med autism, dock ger 

det inte samma besvärliga avvikelser av det talade språkets utveckling. Elever som är 

diagnostiserade med Aspergers syndrom ligger oftast på en normal eller hög begåvningsnivå. Det 

som kännetecknar syndromet är svåra sociala problem, man håller sig helst för sig själv. Elever 

som är drabbade har även ett stramt kroppsspråk, oformlig motorik och egendomliga intressen. 

Ett av de mest framträdande dragen hos elever med Aspergers syndrom är deras särskilda, ofta 

stundtals limiterade favoritsysslor, lärdomar om t.ex. datateknik, astronomi och meteorologi. 

Oftast delar inte eleven sina intressen med någon annan och den kunskapen som den har är 

många gånger inlärd ur minnet. Många elever med Aspergers syndrom har ett väldigt 

imponerade minne, de kan utan några svårigheter lära sig utantill flera sidor ur en bok. Oftast får 

människor i deras närhet lyssna till samma omfattande redogörelser i repriser. Rutiner är ett 

viktigt och betydelsefullt inslag i deras liv, både i skolans värld och utanför. Snar diagnos och 

grundlig information till den berördes familj, barnsomsorg och skola är i högsta grad viktigt 

(Ingvarsson, Sparvsmo & Spångberg, 1998). Enligt Östman är viktigt för de berörda pedagoger 

att veta vad det här syndromet innebär. För elever som lider av det är viktigt att ha så få 
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pedagoger som möjligt, i alla fall i början, för det skapar en trygghet som är betydelsefull. Oftast 

är det så att syndromet inte syns utanpå och därför kan det misstolkas av omvärlden. Människor 

som lider av det här syndromet kan därför ibland uppfattas som ouppfostrade och egoistiska av 

andra oförstående människor som inte kan förstå deras situation. Detta kan då leda till sociala 

problem men även svårigheter med att anpassning och att klara sig i det vardagliga livet. Det är 

även mer vanligt förekommande bland pojkar än flickor. Det finns ingen större behandling för 

Asperger syndrom men det kan hjälpa mycket med stödjande insatser. Trots detta syndrom kan 

individen ändå leva ett någorlunda normalt liv som är strukturerat och planerat noga (Östman, 

2001).  

 

 

5. LAGAR OCH BESTÄMMELSER 

Nedan följer ett utdrag från olika lagar och bestämmelser när det gäller elever som är i behov av 

särskilt stöd. Socialtjänstlagen skriver att verksamheten skall utgå från varje barns behov. Barn 

som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin undervisning skall ges den 

omsorg som deras speciella behov kräver (S132, Socialtjänstlagen 13b). 

 

Grundskolan 

 Längre ner skriver vi vidare om några grundlagar och allmänna föreskrifter som anges för 

utbildning för barn och ungdom i grundskolan.  

 

Enligt skollagen så i utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov 

(Skollagen kap 1§2). 

Särskilt stöd skall ge till elever som har svårigheter i skolarbetet ( Kap 4§1). 

 

Läroplanen skriver att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.  Därför kan inte 

undervisningen göras lika för alla (Läroplanen, LPO94). 

 

Den lokala skolplanen 

Här nedan kommer en förklaring till den grundläggande skolplanen och dess betydelse för 

rättigheter för elever i behov av särskilt stöd och pedagogiska konsekvenser.  
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De mål och riktlinjer för utbildningen som anges i skollagen, läroplanen och kursplaner 

skall konkretiseras i den lokala skolplaneringen. Av skolplanen som antas av 

kommunalfullmäktige, skall de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de 

riksgiltiga målen för skolan framgå. 

 

I den lokala arbetsplanen skall den enskilda skolan ange hur målen skall förverkligas och 

hur verksamheten skall utformas och organiseras. 

 

Grundskoleförordningen  

Här kommer en kort beskrivning av grundskoleförordningen. Den här texten sammanfattar vad 

som bör göras när en elev riskerar att inte klara av sin skolgång pga. diverse svårigheter. 

 

 

Om en elev behöver särskilda stödåtgärder, skall ett åtgärdsprogram utarbetas 

av berörd personal. Vid utarbetande av programmet bör skolpersonal samråda 

med eleven och elevens vårdnadshavare. 

 

En elev skall ges stödundervisning om det befaras att eleven inte kommer att 

uppnå de mål som minst skall uppnås vid slutet av det femte och det nionde 

skolåret eller om eleven av andra skäl behöver extra stöd. Stödundervisning kan 

anordnas antingen istället för utbildning enligt timplan eller som ett komplement 

till sådan utbildning (Kap 5§14). 

 

6. INTEGRERING 

I kommande avsnitt tar vi upp bland annat upp några pedagogiska insatser och deras betydelse 

för elever i behov av särskilt stöd. Hur får man med pedagoger för att de ska stödja dessa elever? 

Har en klassrumsmiljö någon betydelse?  

 

6.1 Vad står begreppet integrering för? 

I det här kapitlet tar vi upp begreppet integrering, ett begrepp som är relevant i det här 

sammanhanget. Elever som är i behov av särskilt stöd får ofta gå i speciella klasser för att få den 

hjälp som de behöver. Detta i sin tur medför en del olikheter när det gäller deras integration i 
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skolan. Hur ser det egentligen ut på den här skolan när det gäller integrationen av eleverna som 

är i behov av särskilt stöd? Vi har i alla fall aldrig hört talas om elever från en ”vanlig” klass som 

integreras med elever i de mindre grupperna som är i behov av särskilt stöd, däremot verkar det 

vara tvärtom eller så sker det ingen integrering alls.  

 

Begreppet integrera brukar akademiskt och socialt inneha olika föreställningar, men enligt 

Wessén står integrera för: samordna, koordinera och införliva (Wessén, 1932) 

 

Integrering används i en rad olika sammanhang i dagsläget. Verksamheter som barnsomsorg, 

skola och fritidshem förenas i enhetliga anordningar. Åldersintegrerade klassar är ett vanligt 

förekommande . När det rör elever med funktionshinder har begreppet integrering på senare tid 

börjat kritiseras. Man menar att det aldrig är de elever som inte har funktionshinder som 

integreras med dem som har, utan det är tvärtom, elever med funktionsnedsättningar som 

integreras med ”sedvanliga elever”, enskilt eller i grupp (Ingvarsson, Parsmo & Spånberg, 1998). 

 

Integrering förutsätter att bra pedagoger har en del gemensamma egenskaper, några av dessa 

exempel är att de ser sig som ständigt lärande individer som vill förnya sig och ta del av nya rön. 

Det är oerhört betydelsefullt att man tar ansvar för och hjälpa den kommande generationen att bli 

självmedvetna om sin potential och att hjälpa dem att stärka de skickligheter och kalibrar som 

finns varje enskild individ. Att man ger eleverna möjligheter att utveckla sina känslor och att 

man ger dem ett verbalt språk är betydande. Det är speciellt viktigt för den emotionella-fysiska 

eleven eftersom känslorna står i fokus av deras individualitet. Detta kan vi till exempel göra 

genom dialoger och genom att måla och skriva. Fysiska aktiviteter och lugn musik hjälper eleven 

att dra ner på tempot (Bergström, 2001). 

 

En annan aspekt i integrering är Human Dynamics som kommer från jungiansk terapeut Seagel 

och som ger förståelse för människor utvecklas och hur vi lär. Det är en inställning, som kan 

användas tillsammans med olika slags pedagogiska tillvägagångssätt och direktiv. Det är ett 

instrument som människan och läraren kan använda sig av i sitt möte med all mångfald som finns 

i skolans värld Human Dynamics är ett konkret redskap för att öka förståelsen för de olika 

processer som stör vårt sätt att bearbeta information, lära, lösa uppgifter och kommunicera.  

(Bergström, 2001). 
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Relation Play fungerar som stöttepelare i ett försök att genom kroppsmedvetenhet och 

utvecklande rörelse stimulera till eftertänksam kommunikation hos barn med autism eller andra 

utmärkande kommunikationsstörningar. Arbetssättet innebär att man är helt fri från elevernas 

biologiska ålder och att man genom olika vägar till kontakt möter och stimulerar dem på deras 

nivå när det kommer till utvecklingen (Bergström, 2001).  

 

Enligt Bergström så i Relation Play har alla eleverna i projektet visat tecken på ett välbehag. 

Relation Play kommer från Veronika Sherbornes rörelsepedagogik och leder till att barn visar 

vilja, intresse, lust, initiativ och kännedom på ett sätt som man inte ser hos dem i andra 

sammanhang. De visar positiv imitation och uppfinningsförmåga och man kan även se tecken på 

trygghet och självkänsla (Bergström, 2001).     

 

Kristina modellen har utvecklats och utformats i praktiskt arbete under mer än 10 år. 

De arbetar utifrån en definitiv struktur (ordning i beslutade mönster). Det är uppenbart att 

eleverna fungerar bäst i en strukturerad omgivning som är helt och hållet anpassad för dem. 

Syftet är att varje elev ska få möjligheten att fungera på sin mest bekräftande nivå och få så goda 

utvecklingsmöjligheter som möjligt. Struktur är lika med lugn och ro och även självständighet 

(Åstrand, 1997). 

 

En av demokratins mest slående drag är att alla människor ska få tillfällen att göra sig bekant 

med huvudsakliga värden, färdigheter, attityder och kunskaper för den personliga utvecklingens 

skull. Det har blivit skolans uppdrag, och även ett åtagande, att genomföra detta. För att det ska 

bli en god cirkel borde människan vara på plats i skolan för att få möjlighet att ta till sig dessa 

tjänster. Människan, i det här fallet, eleven har all rätt att kräva en bra utbildning i samspel med 

läroplanen och skolan har rätt att räkna med ett gott samarbete från elevens sida. Undervisningen 

ska även vara anpassad till eleven (Persson, 1997). 

6.2 PEDAGOGISKA INSATSER 

 

De flesta av barn och ungdomar som vänder sig till barnpsykiatri p.g.a. sina tics behöver 

pedagogiska åtgärder. Att leva med Tourette kan innebära svårigheter med att anpassa sig i 

skolan. Ticsen kan försämras vid stressrelaterade situationer, t.ex. vid muntliga framställningar, 

prov och vid byte av klass. Det är viktigt att skolans personal har kunskap om Tourette 

syndromet och tics. Man kan engagera lärare med hjälp av informationsblad och böcker. Skolans 

vårdpersonal, (skolläkare, skolsköterskan och skolpsykologen) kan ha betydande roller. Det är 
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även viktigt att informera rektor och studierektorn som kan sätta in extra resurs. Elever med tics 

kan behöva åtskiljande pauser för att lämna klassrummet då ticsen är på väg. En intilliggande 

rum, korridor eller toaletten kan vara bra ställen där de kan ”ticsa fritt”. Det är även bra om 

klasskamraterna får någon slags upplysning om den berörda eleven eller information om själva 

tillståndet (Gillberg, 1999). 

 

Det är en skillnad att tala inför ”vanliga” elever och elever med Asperger syndrom. För dessa 

elever, som har diagnostiseras med Asperger, är ingenting självklart. Han/hon kan tolka det som 

sägs bokstavligen. Att uttrycka sig med enkla och tydliga ord är något som bör eftersträvas. Man 

kan även vara kort och precist när det gäller informationen som man förmedlar till dessa elever. 

Det är också bra om man skriver ner de som är viktigt. Kroppsspråk är viktigt och man ska inte 

krångla till det i onödan. Om eleverna i klassen ska jobba i grupp är det bra om läraren gör 

indelningen för att minimera risken att elever med Asperger ska känna sig utanför. Om det 

förekommer variation i grupperna efter varje uppgift får man chansen att lära känna alla sina 

klasskamrater (Östman, 2001). 
 
 
Svårigheterna blir tydliga i skolan för de barn som har AD/HD eftersom koncentrations, de 

kognitiva problemen och beteendeproblem bidrar till inlärningssvårigheter och otillräcklig 

skolförmåga. I skolan måste man sitta stilla, lyssna och ta till sig det som sägs i klassrummet men 

det blir inte enkelt för dessa elever med tanke på allt som hände runtomkring. Barn med AH/HD 

behöver struktur och vuxenstyrning i klassrummet. De barn som har AD/HD har svårt att sitta 

still och lyssna, koncentrera sig på uppgifter eller ingå i grupp tillsammans med andra. 

Kunskapsinlärningen går långsammare eftersom eleverna har svårt att ta till sig effektiva 

inlärningsstrategier. Ungefär hälften av barn som har AD/HD har även andra svårigheter som att 

lära sig läsa eller skriva (dyslexi). De barn som är svagt begåvade har ännu större problem med 

att klara av skolans krav och få godkända betyg när de går ut grundskolan. Dessa barn är i behov 

av extra stöd som är väl genomtänkt och anpassat till deras förutsättningar under hela deras 

skolgång. I skolans utredningsarbete krävs ett samarbete mellan den pedagogiska personalen, 

skolhälsovården och övrig personal. Detta bör ge kunskap om elevens kvalifikationer och nivå 

inom följande områden:  

 

• Pedagogiskt: kunskapsnivå i olika ämnen och förekomst av särskilda svårigheter vad 

gäller skriv eller läs inlärning.  
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• Intellektuellt: begåvningsnivå och förekomst av specifika kognitiva svårigheter som kan 

inverka på inlärningsförmågan. 

• Emotionellt: hur elevens självbild kommer till uttryckssätt i inlärningen 

• Socialt: elevens roll och position i gruppen, förekomst av mobbning och så vidare 

(Östman, 2001). 

 

Det är viktigt att barnets problem uppmärksammas i tidig ålder under skoltiden innan det 

uppkommer andra problem (Socialstyrelsen, 2004). Det är där som skolhälsovården har en viktig 

uppgift att ta sig an. Något som kan vara en riskfaktor och som kan förstärka elevens problem i 

skolan är om skolmiljön inte är anpassad till individen. Det kan vara mindre bra för barn med 

AD/HD i skolan när man arbetar med eget lärande där ansvaret är stort, grupparbeten, 

projektarbeten, årskursblandning och stora grupper eftersom det leder till oro för denne individ. 

Det är viktigt att den berörde pedagogen till eleven har de rätta kunskaperna som krävs om 

diagnosen för att det inte skall uppstå irritation och negativt bemötande till eleven där onda 

cirklar skapas mellan elever och pedagoger. Dessa elever behöver inget tjat i skolan utan snabba, 

täta och tydliga återkopplingar och handlingar. Det är viktigt med struktur för dessa elever och en 

väl planerad skoldag eftersom eleven behöver ha en lätt överblick över vad som kommer att 

hända under dagen. Det är viktigt med placering i klassrummet då eleven är i behov av att se alla 

och höra alla. Dessa elever har gärna koll på allt runtomkring som händer. Det är bra om man 

placerar eleverna i mindre grupper då stöket i klassen blir mindre. För att barn med AH/HD skall 

klara sin skolgång och sina studier så måste undervisningen göras intressant. Det är viktigt för 

pedagoger att veta hur man skall fånga ett barns intresse vid koncentrationssvårigheter och därför 

viktigt att pedagogerna har utbildning som krävs för att hjälpa dessa barn igenom skolgången 

(Gillberg, 2005). 

 

Det är viktigt för barn med AD/HD att de får beröm och belöning. Det kan vara bra med 

belöningssystem som guldstjärnor, klistermärken, poäng mm. Då ser eleven ett resultat som har 

lyckats och får en bättre självkänsla.  För att komma fram till vilka tillväga sätt man ska välja i 

skolan för att hjälpa individen på bästa sätt så är en viktig faktor att föräldrar och skola 

samarbetar. Pedagoger och föräldrar kan tillsammans lägga upp ett åtgärdsprogram där de 

tillsammans jobbar upp barnets/elevens utgångspunkter och sätter upp mål. Man bör göra en 

åtgärdsplan där man regelbundet utvärderar och checkar av med varandra hur det går för eleven. 

Det är väldigt viktigt att skolan och hemmet håller kontakt så mycket som möjligt för barnets 

bästa (Beckman, 2004). 
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Det är viktigt att avgränsa elevens arbetsuppgifter i skolan där eleven t.ex. bara får några få 

uppgifter på ett papper som den kan fokusera på. Det är viktigt med belöning och att uppgifterna 

är intresseväckande. Uppgifterna som eleven får borde bygga på nyfikenhet, omväxling och 

snabba resultat. Instruktionerna från pedagogen bör vara tydliga och helst både text och bild som 

ett stöd för minnet. Hjälpen som eleven behöver ska vara anpassad till eleven där man kan sortera 

material i färg exempelvis. Eleven behöver stöd i sitt arbete och då är det viktigt att pedagogen 

finns där som hjälp och stöd så att uppgiften genomförs. Man måste lära eleverna att det är 

viktigt att genomföra de uppgifter som man har påbörjat. En annan betydelsefull uppgift som 

pedagogen har är att berömma, belöna och förstärka dessa elever i deras skolarbete eftersom det 

lyfter deras självkänsla. Det är viktigt att som pedagog se till att eleverna får regelbundna pauser 

där eleverna får röra på sig. En god arbetsmiljö utan störningsljud och gärna en egen vrå i 

klassrummet är viktigt (Duvner, 1997). 

 

Elever med dessa funktionshinder behöver struktur i sin undervisning. Många av eleverna 

koncentrerar sig bättre i ett mer avskilt rum eller med en mindre grupp. Dessa elever har då 

överblick över vad som händer runt omkring dem som de kanske inte hade haft lika mycket i ett 

vanligt klassrum. Alla elever fungerar olika och är i behov av olika ting. Vissa elever fungerar 

bäst när de får sitta längst fram i klassrummet eftersom det då blir lättare för dem att lyssna på 

pedagogen då det kan bli tvärtom för andra elever. Det finns de elever som störs utav att sitta 

längst fram eftersom de inte klarar av allt som händer bakom dem som de inte ser. Dessa elever 

behöver sitta längst bak i klassrummet och ha koll på allt som händer runtomkring dem. Det finns 

de elever som kan behöva en vrå som avskärmning och elever som kan behöva korta pauser i 

undervisningen. Det är viktigt att man anpassar undervisningen till den individuella eleven så att 

alla elever trivs i skolan och kan följa med på undervisningen på bästa möjliga sätt. Det är viktigt 

att pedagogen får förståelse för elevens funktionssvårigheter så fort som möjligt för att kunna 

hjälpa och underlätta för eleven i undervisningen (Asmervik, Ogden & Ryggvold 1993).  

 

Även om man är medveten om att alla elever ska ha lika rätt till lika undervisning så finns det 

ändå de elever som faller utanför. Kunskaper brister i skolans värld och osäkerheten gör att man 

ibland vidtar åtgärder som inte är positiva. Det är självklart att man vill hjälpa alla elever men det 

finns brist på långsiktigt perspektiv som gör att verkan av åtgärderna inte blir det som man har 

tänkt sig (Danielsson & Liljeroth 1987).  
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De elever som fått de olika diagnoserna har i många av fallen problem med att koncentrera sig. 

Koncentration innebär att man registrerar föreställningarna från omvärlden via våra olika sinnen, 

till exempel syn, känsel och hörsel. Människan kan dock inte ta emot alla dessa intryck. Den tar 

emot det som den tycker är relevant för dess egen del och resten sållas bort. För att understödja 

elevernas koncentration blir bilderna i boken mer spännande om de knyter an till något som är 

personligt för dem. Vid planering av insatser för elever i behov av särskilt stöd är det viktigt att 

man som pedagog skaffar sig en uppfattning om bakgrunden till elevens svårigheter för att 

hjälpen ska bli den rätta. Elever som lider av koncentrationssvårigheter är beroende av att vuxna i 

deras omgivning förstår dem och även kan bistå med hjälp. Pedagogen måste ha insikter om vad 

dessa svårigheter innebär och hur man kan stödja individen (Kadesjö, 1997).  
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7. METOD  

Uppsatsen har en kvalitativ karaktär. Material har samlats in genom intervjuer. Uppsatsens idé är 

en del av våra egna erfarenheter och reflektioner genom vår utbildning och praktik som två 

blivande pedagoger inom lärarprogrammet vid Kristianstad Högskola.   

 

 

 

7.1 Vad är syftet med vår metod? 

Syftet med vår metod är att göra det rimligt för läsaren att på sitt eget sätt värdera det kommande 

resultatet, våra utläggningar och uppsatsens trolighet. Vi har använt oss av en bandspelare för att 

spela in våra intervjuer med de inblandade personerna. Motiveringen av vårt val faller under 

ramen tydlighet. Enligt Martyn Denscombe i Forskningshandboken ger ljudupptagning en 

permanent och fullständig dokumentation av det som sägs under en intervju (Denscombe 2000). 

Vi ansåg att genom bandinspelningar skulle vi få korrekta och tydliga svar. Det är även lättare att 

få med allt som sägs under intervjun än genom att t.ex. skriva ner intervjusvaren för hand och ett 

mindre störande sätt för den intervjuade personen och hela intervjusituationen än om vi till 

exempel hade använt oss utav videoinspelning istället. En av nackdelarna med bandinspelning är 

att det tar väldigt lång tid att lyssna av och skriva ner intervjuerna. När det gäller intervjufrågorna 

har vi utgått ifrån oss och vad som är relevant för vårt syfte. Vi har även blivit inspirerade av 

litteraturen när det kommer till vissa frågor. Vi valde att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer där vi lät den intervjuade personen utveckla sina idéer, sina synpunkter och kunna 

svara öppet på de frågor som vi ställde. Innan vi började intervjua så kontrollerade vi att vår 

utrustning fungerade som den skulle.  Till en början av våra intervjuer med informanterna valde 

vi att presentera oss själva och det ämne som vår uppsats handlar om. I Forskningshandboken 

kan man läsa att det är viktigt att det finns tid till en presentation om sig själv och om 

informationen till respondenterna om undersökningens syfte och bakgrunden till forskarens 

intresse av ämne (Denscombe 2000).  Detta tog vi till oss så att atmosfären vid intervjuerna 

skulle bli lätt och att de intervjuade skulle känna sig fria för att tala öppet. Vid avslut till våra 

intervjuer tackade vi för deras deltagande och gav dem möjlighet att fritt formulera sig ifall de 

kände att vi missat något i våra frågeställningar, en idé vi fått från Denscombe 2000.  
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7.2 Val av informanter 

Eftersom vi var tvungna att begränsa oss valde vi att lägga fokus på elever i grundskolans 

tidigare år som är i behov av särskilt stöd. Vi tog kontakt med en rektor på en skola i nordvästra 

Skåne och berättade utförligt om vår uppsats, dess syfte och efterfrågade om medverkan av 

intervjuer som skulle vara till hjälp för vår forskningsrapport. Rektorn och den biträdande rektorn 

ansåg det vara intressant och lät oss utföra empirin på den här skolan. Kontakt med en klasslärare 

och en specialpedagog upptogs och även dessa personer ville ställa upp. Det var rektorn på 

skolan som introducerade oss för dessa två pedagoger, klassläraren och specialpedagogen, som 

båda har en erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Till slut bestod vår 

undersökningsgrupp av rektorn, biträdande rektorn, en klasslärare och en specialpedagog. När vi 

kom i kontakt med dessa pedagoger berättade vi om vårt syfte med vår uppsats och undrade ifall 

de var intresserade utav att ställa upp på intervjuer. Vi berättade även samtidigt hur lång tid 

intervjun ungefär skulle ta och att vi skulle använda oss utav en bandinspelning som hjälp under 

tiden som intervjun skulle ske.   

 

 

7.3 Val av mötesplats vid intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i skolans lokaler, där rektorn och biträdande rektorn intervjuades 

tillsammans på deras kontor som låg en trappa upp uppom klassrummen. Därefter intervjuades 

klassläraren i hennes klassrum efter avslutad skoldag. Specialpedagogen intervjuades i ett 

kapprum där lugnet rådde. I genomsnitt tog var och en av intervjuerna en halvtimme att 

genomföra. I Forskningshandboken står det skrivet att man i förväg ska bestämma tid med 

intervjupersonen i fråga så att det passar båda partnern och att man överenskommer om en 

tidslängd så att ingen ska behöva känna sig stressad.  

Man kan även vidare läsa i Forskningshandboken att forskaren kan förlora en del av kontrollen 

om arrangemanget om intervjun utförs på fältet eftersom det kan vara en stressig och högröstad 

plats (Denscombe 2000).   

 

 

7.4 Bortfall 

Under det tidiga skedet av vårt arbete ville vi även ha med en förälder till en elev som har någon 

form av diagnos. Vi ansåg det vara relevant för vårt arbete hur en förälder upplever sitt barns 

skolsituation. Det gick dock inte särskilt bra eftersom det inte fanns någon förälder som ville 

ställa upp på vår intervju. Även pedagogerna som vi intervjuade tyckte inte att det var passande 
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om någon av föräldrarna ställde upp. Varför det blev så kan vi bara spekulera i, det kan kanske 

ha med sekrettesslagen att göra. Därför valde vi att inte gå vidare med vårt önskemål och istället 

respektera deras beslut.  

 

 

7.5  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Den här uppsatsen har inget innehåll om enskilda elever eller deras familjer. Det har därmed varit 

enkelt att inte utlämna några detaljer som eventuellt kan uppfattas som stötande. Från allra första 

början ville vi som tidigare nämnt, intervjua elev/elever som har diagnostiserats och även någon 

familjemedlem till dessa. Av en rad olika skäl blev det inte så, främst eftersom vi inte fick en bra 

respons av en del personal på skolan. De ansåg att intervjuandet inte skulle gå hem hos 

föräldrarna eller eleverna, därför la vi de tankarna åt sidan. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

8. RESULTAT AV MATERIAL   
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp våra intervjuresultat, klasslärarens uppfattningar, 
specialpedagogens uppfattningar, rektorns och den biträdande rektorns uppfattningar och analys 
av resultat. 
 
8.1 Klasslärarens uppfattningar  
 
I det här avsnittet tänker vi redovisa våra intervjuresultat. Vi har som bekant intervjuat fyra 

personer med olika anknytning till skolans värld. Först ut är sammanställningen av klasslärarens 

svar. 

 

Den här personen har jobbat som pedagog sedan slutet av 1970 talet. Hon har under årens lopp 

kommit i kontakt med ett antal elever som har varit i behov av särskilt stöd. Enligt den här 

pedagogen behöver dessa elever mycket stöd, kompetens och utrymme, något som hennes 

arbetsplats är kapabelt att erbjuda. På samma fråga, om hennes erfarenhet av elever i behov av 

särskilt stöd, pratade pedagogen vidare om diagnostisering.  

 

Vi har inte så många diagnostiserade barn, fast man tror att de har problemen. Det kan jag 

tycka är ganska meningslöst att diagnostisera om det inte kan ge något. Jag tycker att man 

ska ha en diagnos för att det ska ge någon hjälp. Får de ingen hjälp för diagnosen, så är 

det ju ingen mening med att ha en diagnos. Sedan kan det kvitta vad det är för diagnos. 

Kan du hjälpa barnet så tycker jag att man ska utreda de. Jag har en elev med en DAMP 

diagnos som jag hade under en längre tid och som sedan hamnade i en mindre grupp.  

 

Pedagogen menar även att elever med en DAMP diagnos inte kan vara med i aktiviteter 

tillsammans med resten av klassen, eftersom deras diagnos medför begränsningar som innebär att 

dessa elever helst gör saker avskärmat från resten av klassen. Hon tror att elever som är i behov 

av särskilt stöd sällan mår bra i den stora gruppen. När pedagogen i fråga har haft en elev med 

diagnos i sitt klassrum har hon infört mycket struktur åt eleven, genom att t.ex. sätta fast ett 

schema på elevens bänk, gärna illustrerat med bilder. På det viset har eleven fått en bättre inblick 

i vad som komma skall. Extra tillsyn i form av en assistent och rastvakt fanns att tillgå. Genom 

att ha tillgång till mer rumsyta kan man skapa fler tysta arbetsplatser för elever som behöver 

jobba under avskildhet, något som pedagogen tycker ofta saknas i skolan. Tiden är också en 

betydelsefull faktor, det gäller att man har gott om utrymme att ta hand om dessa elever och att 

finnas till hands. Att man är öppen om situationen är viktigt för alla inblandade parter. Eleven i 
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fråga bör få veta vad som händer med ens kropp och varför det blir på det viset. Pedagogen tror 

att dessa elever någonstans vet att de gör saker man inte ska göra, därför är det viktigt att man är 

ärlig.  

 

8.2 Specialpedagogens uppfattningar 

Vidare i resultat kommer sammanställningen av specialpedagogens svar. Den här personen är i 

grunden utbildad grundskolelärare, men hon har även vidareutbildat sig till specialpedagog. Just 

nu jobbar hon enbart med elever som är i behov av särskilt stöd. Pedagogen i fråga menar att 

personalen som jobbar med dessa elever är några slags talesmän, enligt hennes egna ord. Hon 

känner att hennes insatser är av stor vikt. ”Man ska helt enkelt vara behjälplig till eleverna som 

behöver det lilla extra.” Elever som är i behov av särskilt stöd behöver mycket struktur och man 

bygger även upp en nära och trygg relation med dessa elever. Hon menar att man ska ligga steget 

före och vara nära dessa elever, även ute på skolgården, för att se till så att dessa elever får den 

respekt de förtjänar. Skolans verksamhet har hand om en liten grupp elever, det exakta antalet 

kunde hon inte svara på dock. Elever med bl.a. AD/HD och Asperger finns representerade på 

skolan, totalt finns det åtta olika diagnoser, enligt hennes beräkningar. En instruktion i taget, 

gärna tillsammans med bilder är viktigt vid hennes genomgångar. Dessa instruktioner är väldigt 

reella och man sätter aldrig i gång med något innan man har avslutat det som man först har 

påbörjat. Pedagogen menar att eleverna som hon jobbar med bjuder på en rad olika känslor, 

vilket hon tycker är fantastiskt. Det kan vara allt från glädje, ilska och sorg. Några av eleverna 

har en konstnärlig ådra och det är något som man försöker lyfta fram. Arbetslaget, 

veckokonferansen och ledningsgruppen är bra tillfällen där man kan ta upp eventuella problem 

och dela med sig sina tankar till resten av personalen på skolan. Att man lyfter fram problem och 

kommer till rätta med passande åtgärder är något som är betydelsefullt.  

 

8.3  Rektorns och biträdande rektorns uppfattningar 

 

Till sist är det dags för en översikt av rektorns och den biträdande rektorns svar. Dessa personer 

har jobbat i skolans värld sedan 1970 talet. Rektorn menar att varje elev har ett enskilt speciellt 

behov. Hur man ska göra för att tillgodose dessa är olika, beroende på hur behovet ser ut. Man 

kan t.ex. göra om i arbetslaget så att det blir anpassat för eleven. Rektorn berättar att man börjar 

först med ett åtgärdsprogram när man ska se över den berörda eleven som är i behov av särskilt 

stöd. Man tittar efter vad eleven behöver, det kan t.ex. vara kontakt med en specialpedagog, 

placering i en mindre grupp eller behovet av speciella hjälpmedel m.m. Den biträdande rektorn 
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flikar in med att det är viktigt att personalen som är i kontakt med eleven/eleverna går på 

kompetensutveckling. Vidare pratar hon om att bra kommunikation är väldigt viktigt. Mer 

personal löser inte alltid problemen. Att man sätter sig ner och diskuterar i arbetslaget, vad man 

kan göra för de berörda eleverna, gör man rätt saker överhuvudtaget och hur man går vidare, 

m.m. är några essentiella punkter. Hon anser att det är en styrka att kunna sätta sig ner och 

diskutera dessa frågor i ett arbetslag. Var sjätte vecka gör dessa personer, rektorn och den 

biträdande rektorn, besök ute hos de olika arbetslagen. Där diskuterar man eleverna, ett sätt att 

följa upp menar rektorn. Den biträdande rektorn berättar även om elevvårdsteamet.  

 

Sedan har vi vårt elevrådsteam där vi diskuterar kring de elever som vi lyft fram i 

arbetslagen. Det kan även vara elever med nya fall som har upptäckts, eller något nytt 

problem som har uppstått kring dessa elever.  

 

Under intervjuns gång får vi reda på att dessa pedagoger inte kan ge något svar om skolans 

statistik när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Istället informerar de oss om något som 

kallas för FEBIX. De förklarar närmare vad det är: 

 

[…] Vi får de pengar som vi behöver från FEBIX varje termin. För att vi ska få extra 

pengar måste vi redovisa en rad uppgifter för den centrala psykologgruppen. Det finns en 

speciell grupp som jobbar med just det här och där redovisar vi de här barnen. Insatserna 

som vi behöver göra värderas och vi får en viss summa med pengar varje termin.  

 

Rektorn pratar också om skillnad mellan att vara berättigad och att vara i behov av. De elever 

som har en fastställd diagnos är berättigade till särskild hjälp. Stärkning av elevernas självkänsla 

är en viktig punkt och man ska aldrig snåla med berömmet menar dessa pedagoger. En nära 

kontakt med personalen på skolan är viktigt. De vill ha koll på vad som sker på skolan och på 

vilka sätt de kan hjälpa till och oftast hjälper man till genom att man sätter sig ner och pratar. 

”Vi har hört det och vi vet hur situationen ser ut, men det är det här att sätta det i system. Det är 

viktigt att vi bestämmer tider till träffar”. När vi kommer in på den lokala arbetsplanen berättar 

de att där står det skrivet hur arbetslagen ska jobba med de prioterade målen och hur man utför 

organisationen på skolan. I verksamhetsplanen tar man upp allt från anmälan till socialtjänst till 

mobbning. Slutligen var vi nyfikna på kommunikationen mellan skolan och föräldrarna. De 

menar att det måste finnas ett samarbete för att det ska fungera. Dessa pedagoger verkar vara 

nöjda med föräldrakontakten. 
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8.4 Analys av resultat 

 

Av det sammanställda resultatet kan vi dra följande analyserande slutsatser: 

 

• Klassläraren anser att man kan hjälpa eleverna genom att ge de mycket stöd, kompetens 

och utrymme. Placering av elever i mindre grupper kan också vara effektfull hjälp. Den 

här pedagogen anser att avskärmning kan vara bra då dessa elever inte mår bra i större 

grupper. Mycket struktur som t.ex. ett fast schema på elevens bänk med illustrerade bilder 

kan vara till hjälp eftersom eleven får en bättre koll på läget. Tillgång till mer rumsyta ger 

även tillträde för mer tysta arbetsplatser, något som behövs för elever i behov av särskilt 

stöd, men ofta saknas i skolan. Tiden är en väsentlig omständighet för att man ska hinna 

ta hand om dessa elever. 

• Även specialpedagogen tycker att struktur är viktigt. En mindre grupp för dessa elever 

finns på skolan. Specialpedagogen tycker att man ska ge en instruktion i taget, gärna 

tillsammans med bilder. Man ska alltid avsluta en sak innan man påbörjar något nytt. 

Pedagogen påpekar även att man ska ligga steget före dessa elever, även ute på 

skolgården, för att se till så att dessa elever får den respekt de förtjänar. Det finns ett 

arbetslagsmöte, veckokonferens, ledningsgruppen som innehåller bra tillfällen där man 

kan ta upp eventuella problem och lyfta fram de så att de kommer tillrätta med passande 

åtgärder. 

• Rektorerna menar, för att man ska tillgodose elevernas olika behov, så kan man t.ex. göra 

om i arbetslaget så att det blir anpassat för eleverna. Man börjar först med att göra ett 

åtgärdsprogram där man kan se över den berörda eleven som är i behov av särskilt stöd.  

Personalen på skolan som har hand om de berörda eleverna får gå på 

kompetensutvecklingar, detta är en viktig punkt menar rektorn. Bra kommunikation är 

viktigt, diskussioner i arbetslaget om vad som kan göras för de berörda eleverna. I 

elevrådsteamet kan man diskutera de elever som man har lyft fram i arbetslaget. 

Stärkning av elevernas självkänsla är viktigt och man ska inte snåla med beröm.  
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9. DISKUSSION 

 

Under uppsatsens gång har vi först och främst personligen fått högre kunskaper om de 

olika diagnoserna. Vi blev positivt överraskade av pedagogerna som vi intervjuade. Deras 

lärdomar kring detta ämne är bra och mycket av det som vi själv har läst i litteraturen 

lyfte pedagogerna fram. Rektorn och den biträdande rektorn har en god kontakt med 

personalen på skolan och genom kontinuerliga möten får alla en rejäl inblick i olika 

situationer som kan uppstå i skolan. Därför anser vi att pedagogerna och skolledarna som 

vi intervjuade har en stabil grund när det gäller att möta och jobba vidare med elever som 

är i behov av särskilt stöd. Har man någon elev/elever som faller under den ramen får 

man gå på kompetensutveckling, ett alldeles lysande tillfälle för att erövra mer kunskap 

och arbeta ytterligare efter det. 

 

När det gäller våra frågeställningar känner vi att vi har fått svar på dem. Framför allt 

anser vi att empati är något som alla människor borde vara utrustade med. Det kan vara 

svårt att förstå de elever som är för livliga och inte riktigt kan ta emot instruktioner, vilket 

är vanligt hos elever med bl.a. DAMP. Här gäller det att pedagogen i fråga inte dömer ut 

den berörda eleven i förhand utan istället tar reda på hur det ligger till och vad som kan 

ligga bakom beteendet. En bra kontakt mellan föräldrarna och pedagogen kan ge svar på 

många av de obesvarade frågorna. Vi anser att rutiner och struktur skapar trygghet och en 

stabil miljö bland alla elever, inte bara hos dem som är i behov av särskilt stöd. Därför är 

det av betydelsefull mening att pedagogen strävar efter detta, något som även flera av 

författarna till vår litteratur påpekar, bland annat Östman och Gilberg. Även när det gäller 

belöning och beröm anser vi att det är en vägande punkt, framför allt beröm. Det är något 

som gäller samtliga elever, inte bara de som är i behov av särskilt stöd. Vi kan hålla med 

skolledarna i vår intervju, snåla inte med beröm! 

Att en diagnos inte alltid behöver fastställas är något som vi håller med om. Hjälper man 

eleverna utifrån deras egna individuella behov, genom fastställd diagnos eller inte, då 

sätter man eleven i centrum och utgår personligen ifrån dem. 

När det gäller olika åtgärder tog pedagogerna upp vikten av att jobba i en mindre grupp, 

även litteraturen behandlar denna punkt. Vi ställer oss dock kritiska till förflyttningen av 

elever som är i behov av särskilt stöd. Ingvarsson, Parsmo & Spånberg menar också att 

det aldrig är de elever som inte har funktionshinder som integreras med dem som har, 

utan det är tvärtom. Även om vi förstår att många av dessa elever behöver jobba i lugn 
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och ro på en avskild plats, tycker vi att det är orättvisst om de alltid får förflyttas. Om 

dessa elever hela tiden ska placeras på annan plats förlorar de strukturen och även 

tryggheten anser vi. Varför kan man inte integrera de andra eleverna med elever som är i 

behov av särskilt stöd? På det här viset kan de andra eleverna få en bättre förståelse för 

dem som faktiskt behöver extra stöttning. Man brukar säga att kunskap är makt, vi anser 

att mer och bättre kunskap formar mer förstående människor, därför är det viktigt att rätt 

information sätts in i skolan bland både pedagoger och elever. Genom ett åtgärdsprogram 

försöker man hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd. Ett åtgärdsprogram gör man 

så tidigt som möjligt i samspråk med pedagoger, föräldrar och eventuell vårdpersonal, 

som t.ex. skolpsykolog och skolsyster, även detta är ett sätt för att få fram så 

individanpassad hjälp som möjligt.  

 

Valet av metoden känns relevant, ljudupptagning gör det lätt att få med allt som de 

intervjuade säger, dock är vi kritiska till oss själva. Vi borde också antecknat under tiden 

för att få med det lilla extra som en ljudupptagning inte får med, till exempel gester, 

kroppsspråk och så vidare. 

 

 

Från allra första början ville vi gärna intervjua någon berörd förälder för att få deras syn 

på hur skolan tar hand om elever i behov av särskilt stöd. Vi ville också ha med en 

elevintervju, men det gick som bekant inte genom, vilket är väldigt tråkigt. Föräldrarnas 

syn hade varit viktig för vår uppsats eftersom utfallet kanske hade sett annorlunda ut. Vad 

föräldrarna egentligen tycker och hur eleverna ser på sin situation hade varit intressant att 

veta. Det var vi nyfikna att ta reda på och vi menar att det hade varit en slags bekräftelse 

för oss att pedagogerna verkligen arbetar på det sättet som de påstår. Den här uppsatsen 

behöver inte avslutas här, utan detta är något som uppmuntrar till vidare forskning. 
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10. SAMMANFATTNING 

 

Den här uppsatsen handlar om elever som är i behov av särskilt stöd. Eftersom det är ett stort 

ämne, som man kan skriva mycket om, har vi därför valt att hålla oss inom grundskolans tidigare 

år. Begreppet ”i behov av särskilt stöd” är brett, därmed bestämde vi oss för att lägga fokus på de 

olika diagnoserna, som t.ex. DAMP, AD/HD, Asperger och Tourette syndromet. Våra 

frågeställningar tar upp vad några pedagoger gör för att hjälpa dessa elever. Även elevernas 

rättigheter och pedagogernas skyldigheter behandlas i uppsatsen. Vi tycker att valet av vårt ämne 

är av en både pedagogisk och social relevans eftersom det berör många människor. Eftersom vi 

vill underlätta för våra läsare har vi under teori kapitlet beskrivit de olika diagnoserna för att man 

på det viset ska få en bättre inblick. Det har även varit intressant för oss att se över vad de olika 

lagarna säger om ämnet i fråga. Även dessa bestämmelser kan man läsa om i teorikapitlet. För att 

ta reda på våra frågor har vi intervjuat fyra personer med olika anknytning till elever i behov av 

särskilt stöd. Dessa personer är: en rektor, en biträdande rektor, en klasslärare och en 

specialpedagog. För att underlätta vårt metodavsnitt valde vi därför att spela in alla intervjuer på 

band. Användningen av resurserna tar vi också upp i samma kapitel. Vi kom fram till att alla 

intervjuade parter är överens om att struktur är ett viktigt inslag när det gäller arbete med dessa 

elever. Tydlighet och konkreta mål är också en central punkt. Arbete i smågrupper och mycket 

arbetsyta är önskvärt. En bra kommunikation och samarbete arbetskollegor emellan är dessutom 

en viktig faktor, något som våra intervjuade pedagoger verkar ha gott om tillfällen för. För att 

dessa elever ska få den bästa möjliga individuella hjälp gör man ett åtgärdsprogram där man ser 

över vad som är relevant för just denna elev, därefter går man vidare med eventuella insatser. 

Alla elever är olika individer med annorlunda behov som man måste tillgodose. 

Kompetensutveckling vid passande tillfällen är något som man bör efterfölja, i synnerhet 

pedagoger som tar hand om de berörda eleverna. Vi känner att vi kan koppla en hel del av våra 

intervjuer till litteraturen som vi har läst. Våra intervjupersoner verkar ha en bra inblick i vad 

som bör göras och hur man bör jobba med elever som är i behov av särskilt stöd. 

Kommunikation mellan dessa pedagoger är god. Att dessa pedagoger är välinförstådda med vad 

som bör göras tvekar vi inte på, ibland undrar vi dock om det fungerar lika bra i praktiken.  
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Bilagor      Bilaga 1 

 

 

 

Frågor till klassläraren 

 

  

1.  Berätta kort om dig själv 

      2. Vad är dina upplevelser av elever i behov av särskilt stöd? 

3. Vilka verksamheter har din elev/elever med speciella behov inte kunnat vara en del av? 

Vad har eleven/eleverna gjort som alternativ?  

4. Vilka möjligheter finns det för eleven att delta? 

5. Hur har klassrummet anpassats för eleven/eleverna med speciella behov? 

6. Vilka ytterligare förbättringar kan göras? 

7. Vad gör du för att de berörda eleverna ska få hjälpa utifrån sina egna förutsättningar? 

8. Vilken information har du gett kamrater i klassen om din elev/elever i behov av särskilt 

stöd?  På vilket sett har detta skett? 

9. Vilka insikter har din elev/elever i behov av särskilt stöd som de andra eleverna inte har 

och hur utnyttjar du elevens specialkunskaper i handledningen? 
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      Bilaga 2 

 

Frågor till specialpedagogen 

 

  

1 Berätta kort om dig själv  

2 Hur ser du på din roll som lärare åt dessa elever? 

3 Hur många elever i behov av särskilt stöd omfattar er verksamhet? 

4 På vilket sätt behöver information och instruktioner som du ger eleverna anpassas och 

kompletteras för att din elev/elever med speciella behov ska kunna uppfatta och 

minnas? 

5 Vilka kunskaper har din elev/elever med speciella behov som de andra eleverna inte 

har och hur utnyttjar du elevens specialkunskaper i undervisningen? 

6 Får eleven när det gäller vissa saker ta ett större ansvar än de andra eleverna?  

7 Har din elev/elever svårt att lyssna, visa respekt för turordningen och begränsa sig i 

sina inlägg? 

8 Vad kan ni göra för att få till stånd önskvärda förändringar? 

9 Hur tycker du att bedömningen är mellan att hjälpa eleven och att lära eleven att klara 

sig själv? 
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      Bilaga 3 

Frågor till rektor och biträdande rektor. 

 

  

1 Berätta kort om dig själv. 

2 Hur har skolans miljö anpassats för elever med speciella behov, de s.k. bokstavsbarnen? 

3 Vilka ytterligare förbättringar kan göras? 

4 På vilket sätt följer du upp de berörda elevernas situation? 

5 Hur ser statistiken ut på den här skolan när det gäller era elever med speciella behov? 

6 Tar de övriga eleverna på skolan hänsyn till elever med speciella behov? 

7 Vad kan du göra för att åstadkomma önskvärda förändringar? 

8 Finns planering och beredskap att möta de behov av stöd, hjälp och alternativa aktiviteter 

som finns inskriva i den lokala arbetsplanen? 

9 Hur utnyttjas elevens och föräldrarnas kunskaper och erfarenheter vid utformningen av 

arbetsplanen? 
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