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ABSTRACT 
 

This case study examines how upper secondary schools in a municipality in the northern 

parts of Sweden structure their special pedagogy with students who have ADHD and 

dyslexia, students’ and parents’ experiences of this, and what regulates the schools 

management in this particular aspect. The results show that all the schools have special 

pedagogues and other support staff employed, though in varied extent. Furthermore, the 

resources are distributed differently from school to school. The focus, however, is 

always around communication between the concerned parties. Unfortunately, their good 

efforts to reach all students have not been successful. Not every special needs student 

have received the support they are entitled to. Students, as well as parents, have pointed 

out the shortages that they have experienced in communication, support and information 

about what rights they have, both as special needs students and as just students in a 

Swedish upper secondary school. Many of our informants have pointed out the teachers’ 

ignorance as one reason for the disappointment regarding the support from the schools. 

 

Keywords: ADHD, dyslexia, special needs students, secondary education, special 

pedagogy 
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1  Inledning 
 

Behovet av specialpedagogiska insatser har ökat under de senaste åren. På bara två år har 

antalet utredningar av bland annat ADHD ökat med över 50 % i Stockholms län. Detta går att 

utläsa i en artikel i Skolvärlden (2012), där företeelsen förklaras med att det har skett ökningar 

både i kunskapen om olika diagnoser samt ökade möjligheter att faktiskt få till stånd en 

utredning. I artikeln (Skolvärlden, 2012) förklaras det hur förändringar i skolan medför nya 

krav på eleverna, vilket leder till en risk att barn med lindriga inlärningssvårigheter utvecklar 

symptom på grund av överkrav i vardagen. Allvaret i situationen understryks av Ann-Christin 

Pinola: 

 

En diagnos kan fylla en viktig funktion, som gör att eleven får det stöd från samhället som den har 

rätt till. En diagnos kan göra mycket för elevens självkänsla. Men utifrån skolans del gör en 

diagnos egentligen ingen skillnad. Vi måste kunna hantera alla elever – diagnos eller inte. 

(Skolvärlden, 2012:27) 

 

Denna artikel visar på hur viktigt det är för lärare att inneha kunskaper om de diagnoser som 

finns och hur man på bästa sätt kan arbeta med de elever som är i behov av stöd. Samtidigt är 

det viktigt att alla elever i klassrummet får chansen att nå kunskapskraven, vilket gör lärarens 

uppdrag till en mångfacetterad uppgift eftersom undervisningen ska anpassas efter elevernas 

olika kunskapsnivåer. Ingen elev är den andra lik och samtliga elever ska få utrymme för sina 

olika förutsättningar för lärande och utveckling. Detta är en av anledningarna till varför vi har 

valt att göra denna studie. Vi har utfört en fallstudie i en medelstor norrländsk stad med syfte 

att undersöka hur de tre centrala kommunala gymnasieskolorna organiserar arbetet med 

elevers inlärningssvårigheter, med fokus på ADHD och dyslexi, samt hur eleverna själva 

upplever skolans bemötande. 

 

Ytterligare en anledning till varför vi valde att inrikta oss på denna huvudfråga är med 

anledning av våra tidigare erfarenheter, både som lärarstuderande och som tidigare skolelever. 

Under vår egen skolgång har vi båda mött personer som haft det motsträvigt i skolan, på 

grund av koncentrationssvårigheter såväl som läs- och skrivsvårigheter. Detta var något som 

det inte talades så mycket om rakt ut, men det var heller inte osynligt. En av oss har även ett 

syskon med en diagnos och har därför fått uppleva de svårigheter som kan finnas även i 

hemmet. Eftersom syskonet ofta hade problem med olika arbeten och läxor krävdes stor hjälp 

från både föräldrar och syskon för att uppgifterna ens skulle kunna genomföras. Det vi frågar 

oss då är hur det går för de elever som är i behov av stöd, när det inte finns hjälp för eleven att 

få hemifrån? Hur är arbetet organiserat från skolans sida och hos vem ligger detta ansvar?  

 

När vi båda började på lärarutbildningen hade vi en stor förhoppning om att, inte bara bli 

lärare, utan bli lärare som har den kunskapen och förmågan som krävs för att nå ut till alla 

elever och ge dem en god och trygg lärandemiljö. Vi utgår ifrån synsättet att lärare behöver 

kunna ta hänsyn till och anpassa undervisningen till elevers olika förutsättningar och behov 

samt förstå varför elever kan tänka sig ha svårigheter i skola.  
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Självklart förväntade vi oss att under vår utbildning få kunskaper om olika typer av diagnoser 

– såväl läs- och skrivsvårigheter som neuropsykologiska – och hur vi som pedagoger kan göra 

vår undervisning så utvecklande som möjligt även för de elever som upplever svårigheter i 

skolan. Tyvärr har detta varit något som uteslutits från lärarutbildningen av någon, för oss helt 

oförklarlig, anledning. Det blev då upp till oss själva att tillgodogöra oss denna kunskap, 

eftersom vi upplever att detta var en tydlig brist i vår utbildning. När vi kom till denna insikt, 

väcktes vårt intresse för detta ämne och det ledde oss till att vilja göra denna studie. Förutom 

att den är viktig för oss nyutbildade lärare som berövats en viktig del av vår kompetens, så är 

den även relevant för praktiserande lärare som vill ha större inblick i hur det 

specialpedagogiska arbetet kan vara organiserat och hur eleverna själva upplever situationen. 

Vi anser att det är viktigt att alla inblandade får göra sin röst hörd, såväl specialpedagoger, 

verksamhetschefer, elever och föräldrar. 

 

1.1 Studiens syfte  
 

Syftet med studien är att undersöka gymnasieskolors specialpedagogiska arbete med elever 

med ADHD och dyslexi, elever och föräldrars upplevelser av detta, samt vad som reglerar 

skolans arbete inom denna verksamhet i en fallstudiekommun i norra Sverige.  

 

1.2 Bakgrund  
 

I detta avsnitt kommer vi ge definitioner av de begrepp som vi använder oss av i texten samt 

en inblick i hur forskningsfältet ser ut. Avsnittet är menat att ge läsarna såväl som författarna 

verktyg att använda som utgångspunkt i det analytiska arbetet. 

   

1.2.1 Begreppsdefinitioner 
 

Diagnos 

Begreppet diagnos kommer från grekiskan dia´gnōsis vilket betyder ”'undersökning”, 

”bedömande”. Ordet kan även förklaras genom: igenkännande, avgränsning och beskrivning 

av ett sjukdomstillstånd. En diagnos har betydelse om den leder till att en patient får den 

specifika och riktade behandling som behövs (Nationalencyklopedin). 

 

I Socialstyrelsens publikation (2004), framkommer det att begreppet diagnos idag används på 

många olika sätt, bland annat inom sjukvården och skolvärlden. I skolan utför man så kallade 

”diagnostiska prov” för att klarlägga en elevs förutsättningar. Den ställda diagnosen blir 

vägledande för fortsatt handläggning och hjälp inför ett långsiktigt planerat stödarbete.  

 

Oro över att diagnostiseringen kan ha en stämplande effekt och därmed en negativ påverkan 

på exempelvis en elevs självkänsla är något som Socialstyrelsen menar är vanligt. Däremot 

förs resonemanget att diagnosen i själva verket kan hjälpa i det långsiktiga arbetet, eftersom 

diagnosen ger ett namn på barnets svårigheter. Därmed blir det enklare att skaffa sig kunskap 

om vad barnets situation innebär och vad han eller hon kan tänkas behöva för extra stöd. 
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Dessutom kan en diagnos, menar Socialstyrelsen, komma att ”underlätta för barnet att lära sig 

förstå sig själv, hantera och ibland ’komma runt’ sina svårigheter” (2004:25).    

 

ADHD 

Begreppet ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och beskrivs i 

Nationalencyklopedin som en ”utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med 

dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, 

överaktivitet och impulskontrollbrist”. 

 

Riksförbundet Attention skriver att ADHD egentligen är ett övergripande samlingsnamn som 

omfattar ADD och DAMP. Dessa artar sig något annorlunda från ADHD eftersom de saknar 

hyperaktiviteten, men de har samtidigt många likheter. Personer som har ADHD har ofta även 

andra neuropsykiatriska funktionshinder, till exempel Tourettes, Asperger eller 

Tvångssyndrom. Läs- och skrivproblem är också mycket vanligt bland personer med ADHD. 

 

Personer med ADHD har svårigheter med att koncentrera sig, anpassa sin aktivitet och 

kontrollera sina impulser, vilket medför nedsatt förmåga att uppfatta och organisera 

sinnesavtryck såväl som att tolka dessa (Specialpedagogiska Skolmyndigheten [SPSM]). 

Socialstyrelsen (2004) menar att hela tre till sex procent av alla barn i skolan har ADHD, och 

en betydande andel har svårt att vänta och kontrollera känslor och humör. Många har även 

svårigheter med att samspela med andra och organisera sin vardag. Vidare skriver 

Socialstyrelsen (2004) att forskning visar på att det är ca två till tre gånger vanligare att pojkar 

diagnostiseras med ADHD än flickor. Symtomen hos flickor artar sig något annorlunda från 

pojkar, och misstas ofta för depression och ångest. 

 

Specialpedagoger 

Specialpedagogerna har en viktig funktion inom skolvärlden, inte bara för eleverna men även 

i kontakt med föräldrar och lärare.  

 

En central uppgift för specialpedagoger är att ge stöd till arbetslag och lärare, för att utveckla 

samverkan och samarbetet såväl i arbetslaget som mellan familjen och skolan för att eleven skall 

få adekvat stöd (Utbildningsdepartementet, 1999:194). 

 

Specialpedagogernas arbetsuppgifter innefattar att påverka, analysera och utvärdera det 

särskilda stödet och hur det fungerar i praktiken. En specialpedagog har det övergripande 

ansvaret för rådgivning, stöd och utveckling av åtgärdsprogram. Detta görs i samråd med 

kollegor och skolans ledning. Förutom att en specialpedagog i grunden måste vara en behörig 

pedagog behöver hon eller han vara insatt i medicinska och psykologiska förhållanden, vilka 

kan ha en stor påverkan och ska beaktas i arbetet med elever som är i behov av 

specialpedagogiska insatser. Deras arbete med elever sker på tre nivåer, nämligen: 

individnivå, gruppnivå och organisatorisk nivå (Utbildningsdepartementet, 1999). 
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Dyslexi 

Selikowitz (1998) placerar dyslexi under paraplybegreppet specifika inlärningssvårigheter. 

Detta begrepp beskrivs som oförutsägbara svårigheter hos barn som är åtminstone 

medelbegåvande, som trots detta har en ordentlig fördröjning inom många inlärningsområden.  

 

Svårigheter med avkodning av ord, läsförståelse och stavning är några kännetecken för 

dyslexi. Denna svårighet har en språkbiologisk grund och drabbar omkring fem till åtta 

procent av befolkningen. Man kan vara uppmärksam på ointresse för läsning, svårigheter med 

närliggande ljud, svårigheter att komma ihåg det man läst och att finna ordets betydelse. Det 

kan dock ta sig olika uttryck hos alla och väldigt få har problem med alla faktorer (SPSM). 

 

Åtgärdsprogram 

Skolverket (2008:6) skriver att ett åtgärdsprogram ska ”säkerställa att en elevs behov av 

särskilt stöd tillgodoses.”  I arbetet kring elever i behov av särskilt stöd har detta program en 

viktig roll då det används av personalen vid både planering och utveckling av det 

specialpedagogiska arbetet kring eleven, såväl som en överblick av de åtgärder som ska 

vidtas. Det betonas att eleven såväl som vårdnadshavaren har rätt att vara delaktig i arbetet 

med åtgärdsprogrammet. 

 

Arbetet med åtgärdsprogram kan ses som en process där uppföljning och utvärdering regelbundet 

görs för att inriktningen mot målen inte ska förloras. Uppföljning avser här en kontroll av att 

beslutade åtgärder är vidtagna. Utvärdering är en bedömning av om åtgärderna har varit lämpliga i 

förhållande till uppsatta mål (Skolverket, 2008:7). 

 

Åtgärdsprogrammet ersätter inte på något sätt den individuella utvecklingsplanen som varje 

elev ska ha. Denna finns parallellt med utvecklingsplanen och utarbetas ”så snart en utredning 

visar att en elev är i behov av särskilt stöd” (Skolverket, 2008:7), och avser endast en 

begränsad tidsperiod.  

 

1.2.2 Tidigare forskning   
 

Inom området specialpedagogik har det skrivits en del. Claes Nilholm (2007) är professor 

inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik på Högskolan i Jönköping. Han har 

forskat mycket om ämnet och ger i sin bok en värdering av det svenska forskningsfältet kring 

specialpedagogik. Detta vi finner intressant för vårt intresseområde, vilket är 

specialpedagogik på gymnasienivå med fokus på ADHD och dyslexi. I svensk såväl som 

internationell forskning sker det enligt Nilholm en kompromiss mellan ett kompensatoriskt 

perspektiv och ett kritiskt perspektiv. Han förklarar att det kompensatoriska perspektivet 

handlar om att kompensera individer för deras problem. Det kritiska perspektivet å andra 

sidan ställer sig frågande till detta resonemang och anser att skolmisslyckanden ska sökas 

utanför eleven.  

 

Nilholm (2007) skriver vidare om den svenska forskningen ur ett internationellt perspektiv 

och förklarar att bilden av den svenska forskningen, som ofta har utgångspunkt i det kritiska 
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perspektivet, ses som ganska negativ i jämförelse med forskning från andra länder. Svensk 

forskning har begränsat inflytande på den stora internationella arenan, enligt en undersökning 

han själv gjorde 2006 (Nilholm, 2006). Nilholm själv skriver att detta är intressant eftersom 

majoriteten av de svenska avhandlingarna är kvalitativa, vilket han påpekar är mer sällsynt 

internationellt sett. 

 

En avhandling, skriven av Groth (2007) handlar om hur specialundervisningen upplevs. 

Fokus i hans forskning ligger på hur stor plats självbilden och självkänslan, samt lärandet, får 

ta i specialundervisningen. Hans konklusion är att denna typ av undervisning har negativa 

effekter på självbild och självkänsla. Han skriver: ”Exempel på denna negativa påverkan är att 

eleverna verkar uppfattade sig som annorlunda i negativ bemärkelse, som avvikare, att de får 

utstå negativa kommentarer, upplever ett utanförskap, upplever sig som defekta samt som 

speciella i största i allmänhet” (Groth, 2007:154). Sedan förklarar han vidare hur arbetet sker 

med att motverka denna negativa stämpel genom att arbeta med elevernas självbild och 

samtidigt synliggöra specialpedagogiken på positiva sätt vilket till viss del motverkar den 

negativa trenden. 

 

För att se vilken internationell forskning som finns kring specialpedagogik gjorde vi 

sökningar i flera olika databaser. En artikelsökning på ”elever med särskilda behov, 

gymnasiet” i Umeå Universitets bibliotekskatalog gav oss ett tiotal artiklar som var antingen 

låsta eller inte handlade om det vi eftersökte, vilket var just specialpedagogik på 

gymnasienivå med fokus på ADHD och dyslexi. Detta ledde oss vidare till större databaser. 

Vi gjorde då en sökning på ”Special needs students, education, secondary” och fick då fram 

flera tusen resultat i databasen ERIC och över 1 miljon med Google Scholar. Med sökmotorn 

Academic Search Elite fick vi nöja oss med några hundra artiklar. Dock behövde vi begränsa 

resultatet och lade därför till ”responsibilities”, vilket gav oss det överskådliga antalet 20 i 

Academic Search Elite. Dock låg vi fortfarande på flera hundra i Eric och hundratusentals i 

Google Scholar. Genom att lägga till sökorden ADHD respektive dyslexi fick vi runt tio 

stycken i Academic Search Elite, medan Google Scholar forfarande höll sig uppe i tusentals. 

Våra stickprover i resultatet från Google Scholar gav inget som hade koppling till 

specialpedagogik på gymnasienivå, ADHD eller dyslexi, men det gjorde däremot de träffar 

som vi lyckats ringa in i de två andra sökmotorerna.  

 

Vi har i urvalet av våra artiklar från databaserna utgått ifrån våra sökord, vilka är: elever med 

särskilda behov, gymnasiet, ansvar, ADHD och dyslexi. Sökorden ringar även in vårt 

intresseområde. Vår analys av forskningsfältet har därför utgått ifrån artiklarnas syfte och 

frågeställningar, i relation till vårt intresseområde. Vi läste inledningsvis samtliga abstract 

från vår sökning och fann ett antal kvalitativa och kvantitativa träffar som behandlade vårt 

intresseområde. Vi har medvetet valt bort träffar som handlar om andra 

"inlärningssvårigheter", och därmed enbart fokuserat på träffar som rör antingen 

specialpedagogik i allmänhet eller de som specifikt rör ADHD eller dyslexi. Nedan följer de 

artiklar som i syfte och frågeställningar behandlar vårt intresseområde. 
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Burton och Goodman (2011) har genomfört semistrukturerade intervjuer med 

specialpedagoger i England om hur de upplever sitt arbete med elever som har känslomässiga, 

beteendemässiga eller sociala problem, alltså elever som är i behov av stöd. De skriver att 

personalen kunde forma positiva relationer till dessa elever, samt deras föräldrar, genom en 

närande miljö, samt omsorgsfulla attityder och tillgänglighet. De diskuterar därefter kring hur 

personal, resurser och inkludering påverkar arbetet. 

 

Många artiklar och avhandlingar inom ämnet handlar till stor del om samarbete. Keefe och 

Moore (2004) har utfört semistrukturerade intervjuer vilket redovisas i en artikel som handlar 

om samarbetet mellan lärare och speciallärare i klassrummet i USA. De tar upp vilka 

svårigheter detta kan medföra i fråga om ansvar, kommunikation och resultat. Något de 

framhöll som viktigt var den utbildningsbakgrund lärarna hade, eller framförallt den brist som 

finns i lärarutbildningen när det kommer till denna aspekt av arbetet. Sen finns även artiklar 

och rapporter av bland annat Frame (2005) och Sheridan (1996) som tar upp vikten av 

samarbete speciallärare emellan samt mellan hemmet och skolan.  

 

Det finns även artiklar som tipsar lärare om hur olika diagnoser kan upptäckas och hur man 

arbetar med de elever som redan har en diagnos. Long, MacBlain och MacBlain (2007) har 

genomfört en fallstudie som fokuserar på inkludering av en elev med dyslexi på Nordirland. 

Här tipsar de läsaren om att fokusera på elevens styrkor och samtidigt möta elevens behov, 

samt diskuterar kring hur elever med dyslexi kan uppleva skolan. En annan rapport (Idaho 

State Dept. of Education, 1996), är en guide för lärare om att upptäcka elever med ADHD 

samt hur man följer upp detta. Den tar även upp lagar i USA, undervisningsförslag, myter och 

fakta angående ADHD. Ytterligare en rapport av Kelly m.fl. (1980), handlar om lärarens roll i 

specialundervisningen, med fokus på hur den vanliga läraren kan ge specialundervisning och 

innehåller bland annat ansvar och strategier från skolans sida. 

 

Miller (1988) skriver om lyckade utbildningar för elever med inlärningssvårigheter. Här 

ligger fokus på föräldrarnas roll genom hela elevernas skolgång och på hur motivation är 

nyckeln till att klara av skolan ordentligt. 

 

1.2.2.1 Placering i forskningsfältet 
 

Utifrån den forskning vi har tillgodogjort oss kan vi dra slutsatsen att det är många inblandade 

i det specialpedagogiska arbetet förutom specialpedagogen. Eleven själv är viktig för hur det 

specialpedagogiska arbetet fungerar, såväl som föräldrarna och deras engagemang. Detta 

leder oss till att undersöka hur detta arbete ser ut i svenska gymnasieskolan, med 

utgångspunkt i en fallstudiekommun i norra Sverige. Vi har valt att, i linje med den tidigare 

forskningen som är såväl kvalitativ som kvantitativ, använda oss av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Vårt syfte och våra frågeställningar kommer att utgå ifrån vårt 

intresseområde och därmed beröra samma ämnen som belyses i forskningsfältet.     

 

Vi har själva valt att inte lägga all fokus på självbild och självkänsla i vår undersökning, som 

Groth (2007) gör i sin avhandling, utan att istället hålla oss öppna för vad elevernas 
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helhetsupplevelse av det specialpedagogiska arbetet kan visa. Dock är detta ett intressant 

resultat att ha i åtanke när vi gör vår egen undersökning och intervjuar elever och personal. 

Artikeln av Burton och Goodman (2011) berör vårt intresseområde och ligger därmed i linje 

med den undersökning vi ämnar göra. Vår utgångspunkt ligger dock inte bara i hur 

specialpedagogerna upplever sitt arbete, utan även hur situationen med det stöd eleverna får 

eller inte får upplevs av såväl specialpedagoger som elever och föräldrar.  

 

Då många artiklar och avhandlingar nämner samarbete, mellan olika personalgrupper såväl 

som hemmet och skolan, som en viktig aspekt, kommer vi att lägga stor vikt vid att undersöka 

hur samarbetet mellan de olika parterna ser ut och hur det uppfattas. Vår undersökning blir 

därför ett tillskott i forskningsfältet då det fyller luckor angående hur flera som är inblandade i 

elevernas specialpedagogiska arbete, såsom specialpedagoger, verksamhetschefer, elever och 

föräldrar, upplever det. 

 

1.3 Studiens frågeställningar  
 

Då syftet med vår studie är att undersöka gymnasieskolors specialpedagogiska arbete med 

elever med ADHD och dyslexi, elever och föräldrars upplevelser av detta, samt vad som 

reglerar skolans arbete inom denna verksamhet i en fallstudiekommun i norra Sverige blir 

våra frågeställningar följande: 

 

1. Hur arbetar gymnasieskolor i en fallstudiekommun i norra Sverige praktiskt 

med elever som har inlärningssvårigheter, med fokus på ADHD och dyslexi?  

 

2. Hur upplevs det specialpedagogiska arbetet av gymnasieelever och föräldrar i 

en fallstudiekommun i norra Sverige efter att eleven fått en diagnos?  

 

3. Vilka skyldigheter och rättigheter specificeras bland lagar och riktlinjer, som 

gymnasieskolor i en fallstudiekommun i norra Sverige svarar mot? 

 

2 Studiens utgångspunkt – en fallstudie 
 

Avsnittet syftar till att förklara valet av den metodologiska utgångspunkt som utgör denna 

undersökning. Förståelse för fallstudien som metod är en förutsättning för att genomföra en 

sådan studie, och därmed vill vi ge en kort bakgrund till fallstudiens specifika karaktär. 

 

Vi har valt att använda oss av fallstudien som metod för att söka svar på några av de frågor 

som vår undersökning ämnar besvara. Merriam (1994:9) skriver att metoden handlar om de 

inblandade personernas tolkning av en situation, med fokus ”på att upptäcka snarare än på att 

bevisa.” Eftersom studiens syfte är att se hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd går 

till och upplevs av de inblandade är detta en metodologisk utgångspunkt som känns relevant 

och genomförbar.  
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Enligt Merriam (1994) är beslutet att inrikta undersökningen på ett visst exempel vad som 

kännetecknar en fallundersökning. Valet att begränsa vår undersökning till en fallkommun i 

norra Sverige är medvetet gjort och i enlighet med utformningen av en fallstudie av denna 

sort. Vidare menar Merriam (1994) att fallstudien är ett självklart val för de forskare som vill 

fördjupa sig inom ett område och vidare få en ökad förståelse för hur personer upplever och 

tolkar en särskild situation. Fallstudien tillåter oss därmed att ta reda på hur vederbörande 

personer från fallkommunen upplever, tolkar och känner.  

 

Ytterligare en anledning till varför vi valde att utföra just en fallstudie var därför att metoden 

låter oss att angripa ett problemområde och undersöka detta med hjälp av olika 

undersökningsenheter.  

 

Med hjälp av en fallundersökning kan man både utveckla och pröva en teori, urvalen av 

undersökningsenheter kan göras på olika sätt och man kan använda sig av både kvantitativ och 

kvalitativ information (Merriam, 1994:18).  

 

Denna kombination av olika metoder ger oss möjligheten att inte bara få fram mycket data 

men även en mer detaljerad och uttömmande empiri, vilket gynnar vår undersökning i sin 

helhet. De metoder som kommer användas i vår fallstudie är intervju, enkät och 

dokumentanalys. Samtliga metoder har sina för- och nackdelar, men föreningen av dessa 

metoder skapar en vidare bild av det valda problemområdet. Merriam (1994:18) påpekar att 

kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder i många fall är ett fördelaktigt 

angreppssätt, eftersom det ”[…] förbättrar både validiteten och reliabiliteten i den 

undersökning man utför”. Vid en intervju samlas kvalitativ data, där informanternas 

upplevelser och känslor får komma till uttryck, medan den kvantitativa formen av enkät låter 

oss att se konstruktioner och mönster, av vilka vi kan dra slutsatser. Kombinationen av dessa 

metoder leder fram till en helhetsinriktad förståelse, från vilket vi bättre kan förstå 

pedagogiska skeenden och företeelser och förhoppningsvis förbättra praktiken.  

 

Merriam (1994) skiljer på två olika metodiska angreppssätt när det kommer till fallstudien, 

dvs. den experimentella och den icke-experimentella metoden. Vid experimentell forskning 

studeras vad hon kallar orsak-verkan-relationer, där vikten ligger vid kontroll över stora delar 

av situationen och de variabler som är av intresse. En nackdel med den experimentella 

metoden är att det kan vara mycket svårt att ha kontroll över alla variabler inom de flesta 

pedagogiska situationer, vilket leder till att en del forskare väljer att använda sig av andra 

angreppssätt. Den icke-experimentella metoden är att föredra i många fall, då den är induktiv 

till sin natur och används då forskningen strävar efter att beskriva eller förklara de skeenden 

eller företeelser som studeras. Resultatet av en sådan studie presenteras vanligtvis kvalitativt, 

dvs. med ord och bilder snarare än siffror. Utifrån den samlade emipitin går det således dra 

slutsatser som går att tolka i relation till studiens utgångspunkt (Merriam, 1994).  

 

Vår undersökning kommer följaktligen bli icke-experimentell, dvs. den kommer att utgå från 

våra informanter och deras erfarenheter och upplevelser. Förutom ett antal informanter 
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kommer även relevant dokument sättas i relation till frågeområdet. Därför passar det att ha 

fallstudien som utgångspunkt, menar Merriam (1994), eftersom den har den unika förmågan 

att hantera flera olika typer av empiriskt material såsom dokument, intervjuer och enkäter.  

 

Vidare kan fallstudien förklaras genom dess kännetecknande egenskaper, dvs. att den är 

partikularistisk, deskriptiv, heuristisk och induktiv. Detta betyder att fallstudien fokuserar på 

en viss situation, person eller händelse samtidigt som den ger en grundlig beskrivning av den 

företeelse man studerat. Dessutom betyder det att läsarnas förståelse av den studerade 

företeelsen förbättras. Sist men inte minst, grundar sig fallstudien på induktiva resonemang 

där generaliseringar och hypoteser uppstår (Merriam, 1994).  

 

Fallstudien låter oss därmed belysa ett problem och visa på komplexiteten genom att 

presentera information på ett mångfaldigt sätt och utifrån flera olika perspektiv. Vi kan 

således förklara och ge bakgrund till en företeelse samt diskutera och utvärdera den. Merriam 

(1994) hänvisar till Yin (1984) som menar att fallstudiens syfte inte behöver återspegla en 

absolut sanning eller återgivning av en händelse, utan snarare att öppna upp för och 

uppmuntra diskussion och debatt.  

 

Sammanfattningsvis kan fallstudien beskrivas och definieras som en ”intensiv helhetsinriktad 

beskrivning och analys av en enda enhet eller företeelse” (Merriam, 1994:29) där 

tillvägagångssättet välkomnar en mängd olika informationskällor. Valet av metodologisk 

utgångspunkt föll därför naturligt. Fallstudien tillåter oss att granska och diskutera en relevant 

pedagogisk verksamhet, där flera olika perspektiv uppmärksammas.   

 

2.1 Metodologi 
 

Nedan kommer vi att ge en bakgrund till de tre delstudier som innefattas och vilka metoder 

som används till respektive frågeställning. Vidare kommer vi mer noggrant beskriva urval, 

datainsamlingsmetoder, process, databearbetning samt fallstudiens tillförlitlighet. 

 

2.1.1 Enkät 
 

En av metoderna vi har valt att använda i fallstudien är en kvantitativ enkätstudie med 

strukturerade frågor. Med hjälp av denna metod ska vi söka svar på vår första delstudie: Hur 

arbetar gymnasieskolor i en fallstudiekommun i norra Sverige praktiskt med elever som har 

inlärningssvårigheter, med fokus på ADHD och dyslexi? 

 

Enligt Dimenäs (2007) är användandet av enkäter vanligt då syftet är att skaffa underlag för 

numerisk data och då man är intresserad av att skapa sig en bild av hur förekommande ett 

fenomen är. Trost (2007) förklarar att enkäter i mångt och mycket liknar de personliga 

intervjuerna men att enkäter saknar en intervjuare – istället skriver informanterna själv sina 

svar. Enkät som metod har dock sina för- och nackdelar. Frågorna får inte vara för ledande 

men inte heller för stora och allmänna (Johansson & Svedner, 2006). Sedan bör man hitta ett 
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praktiskt sätt att sammanställa enkäten på. Enkät som metod är mindre bra när syftet med 

undersökningen är att ta reda på synsätt, förhållningssätt och åsikter eftersom området är så 

brett (Johansson & Svedner, 2006). Det gör det svårt att formulera specifika och tillräckligt 

avgränsade frågor, utan att de blir ledande. Det kan alltså finnas brister i frågekonstruktionen, 

men även i databearbetningen. 

  

Enkätens styrkor ligger i att den är kvantitativ i karaktär och passar bra när man vill 

undersöka samband mellan det man valt att undersöka och fakta, t.ex. ålder, kön, tidigare 

forskningsresultat (Johansson & Svedner, 2006). Då är det relativt lätt att formulera frågor 

som har fasta svarsalternativ. Med fasta svarsalternativ kan det vara lättare att analysera 

empirin. Trost (2007) menar att en kvantitativ studie är det naturliga valet om man vill kunna 

ange frekvenser eller procentantal. Han skriver: ”Om frågeställningen gäller hur ofta, hur 

många eller hur vanligt, då skall man göra en kvantitativ studie” (Trost, 2007:23). Enkäten 

formulerades med detta i åtanke. Vår enkätstudie syftar nämligen till att ta reda på hur skolor 

praktiskt arbetar med elever som har antingen ADHD eller dyslexi. Vi ville få en överblick 

hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd är organiserat. 

 

Därmed har enkäten skickats ut till verksamhetschefer på de olika skolorna som utgör 

grunden för vår studie. Trost (2007) menar att man brukar skilja på postenkäter och 

gruppenkäter, där den senare vanligtvis sker i sammanhang då flera är samlade och där 

personen som delar ut enkäten kan befinna sig på plats och besvara frågor och motivera 

enkätstudien. Vi har däremot valt att sända så kallade postenkäter till respektive 

verksamhetschef via e-post, eftersom vi inte har någon möjlighet att samla 

verksamhetscheferna samt för att detta tillvägagångssätt passade informanterna bäst. Vi har 

dock träffat samtliga verksamhetscheferna och presenterat studien innan utskick av enkäten.  

 

Vi anser att enkät som metod är ett viktigt redskap för en ökad förståelse för inblandande 

personer och kan kasta ljus över ett organisatoriskt arbete i en kommun. 

  

2.1.2 Intervju  
 

En av de metoder som vi baserar vår undersökning på är kvalitativa forskningsintervjuer med 

strukturerade frågor. Vi har valt att använda oss av både muntliga intervjuer och 

mejlintervjuer för att besvara vår första delstudie: Hur arbetar gymnasieskolor i en 

fallstudiekommun i norra Sverige praktiskt med elever som har inlärningssvårigheter, med 

fokus på ADHD och dyslexi? och vår andra delstudie: Hur upplevs det specialpedagogiska 

arbetet av gymnasieelever och föräldrar i en fallstudiekommun i norra Sverige efter att eleven 

fått en diagnos?  

 

Kvale och Brinkmann (2009:39) skriver att ”Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun 

som här kommer att diskuteras är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den 

intervjuades perspektiv.” De beskriver denna sorts intervju som ett vardagligt samtal med en 

artegen frågeteknik. Det vi ämnar ta reda på är just hur det specialpedagogiska arbetet upplevs 
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ur de olika medverkande personernas synvinkel och erfarenheter, vilket gör intervjun till ett 

viktigt redskap i vår undersökning. 

 

I urvalet av intervjufrågor har vi använt oss av Tideman och Rosenqvist (2004) som guide, 

där vi tittade på hur deras intervju- och enkätfrågor är konstruerade. Vi valde ut de frågor om 

vi ansåg som passande och omformulerade dessa för att komma åt den sorts information som 

är relevant för vår undersökning. 

  

Kvale & Brinkmann (2009:70) skriver: 

 

Intervjukunskap konstrueras socialt i interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson. 

Kunskapen upptäcks inte eller är given, utan skapas aktivt genom frågor och svar, och produkten 

har två upphovsmän: intervjuaren och intervjupersonen.  

 

Följande resonemang ligger till grund för vårt personliga förhållningssätt till intervjun som 

metod. Detta innebär att de frågor vi valt att använda oss av ger direkt effekt på vilka svar och 

därmed vilken information vi får tillgång till. 

 

Kvale och Brinkmann (2009:64) diskuterar kring ”[…] de olika epistemologiska 

föreställningarna om intervjuandet som en process där man samlar in kunskap respektive som 

en process där man konstruerar kunskap.” När intervjuandet är ”insamlande av kunskap” 

förklarar de att man som intervjuare är som en malmletare som bringar en metall (kunskapen) 

till ytan och sedan skiljer ur det väsentliga. I det andra fallet är intervjuaren istället en resenär 

i ett nytt land som vandrar runt och samlar in kunskap. Denna kunskap kan då i slutändan, 

förutom att leda till ny kunskap, även kan förändra resenären själv genom ny självförståelse. 

För oss blir detta en resa i specialpedagogikens land där vi både agerar resenärer och 

malmletare för att samla in kunskap och sedan urskilja det som är viktigt för vår studie.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det flera olika typer av intervjuformer som kan 

användas i olika syften. Vi har i vår studie valt att använda oss av muntlig intervju såväl som 

datastödd mejlintervju, eftersom detta passar vårt syfte samt ger oss en möjlighet att 

tillgodose eventuella önskemål från våra informanter.  

 

Muntlig intervju 

De intervjuer vi ämnar utföra då vi träffar informanterna personligen ger oss möjlighet att 

ställa följdfrågor och anpassa oss efter situationen. Om det visar sig svårt att komma i kontakt 

med elever som vill träffa oss och svara på frågor personligen kommer vi erbjuda möjligheten 

att göra intervjun i grupp eller via chatt. 

 

Mejlintervju 

Mejlintervju har valts för att intervjupersonerna ska kunna svara i mån av tid, vilket vi anser 

kan ge oss tillgång till fler informanter, än om vi kräver att de ska lägga tid på att träffa oss 

personligen. Fördelen med en intervju i skriven text är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att 

den direkt är färdig för analys, medan de även nämner nackdelar som förlusten av 
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kroppsspråk och att det ställer krav på både intervjuare och intervjuperson i skrivfärdighet. En 

annan positiv aspekt är att det kan vara lättare att skriva om känsliga och personliga saker än 

att tala om dem (2009). Att tala om en familjemedlems diagnos kan för många vara både 

känsligt och personligt, vilket är ännu en anledning till vårt val av intervjuform.  

 

2.1.3 Dokumentanalys  
 

För att få en helhetsbild av vårt forskningsområde har vi förutom de empiriska metoderna 

även valt att analysera relevanta dokument.  Med hjälp av dessa kommer vi att försöka 

besvara vår tredje delstudie: Vilka skyldigheter och rättigheter specificeras bland lagar och 

riktlinjer, som gymnasieskolor i en fallstudiekommun i norra Sverige svarar mot? De 

dokument som vi har valt att undersöka är nationella och lokala styrdokument som har direkt 

koppling till skolans skyldigheter gentemot elever i behov av särskilt stöd. 

 

Johansson & Svedner (2006) använder begreppet textanalys, i vilket de skiljer på närläsning 

och normalläsning. Normalläsningen är den översiktliga läsningen som man gör i vardagen, 

medan närläsningen är en strävan efter exakthet. Dock, menar de, existerar ingen exakt 

närläsning, utan endast en strävan efter största möjliga exakthet. För oss innebär detta att 

genom närläsning försöka finna den information med koppling till elever i behov av stöd som 

finns i dessa dokument. Självklart försöker vi stäva mot största möjliga exakthet i vår läsning 

och en förhoppning är att den blir större när man är två som genomför läsningen. 

 

För att finna den information man söker skriver Johansson & Svedner (2006:65) ”att man vid 

analysen av texter försöker finna tydliga tematiska kategorier, som kan göra studiet 

systematiskt och stringent. En textundersökning får alltså inte bli enbart en refererande 

framställning.” Genom att innan läsningen skriva ned ett antal frågor kring vad som står och 

inte står kan vi undersöka texterna ifrån det perspektiv som passar vår undersökning. Istället 

för att bara återge vad som står i dokumenten, kan vi lyfta de viktiga passagerna och ställa 

dem mot varandra och mot resten av vårt material. 

 

Även Dimenäs (2007:101) tar upp detta och skriver: ”Det finns en spänning i 

litteraturstudiens frågeställningar och den resulterar oftast i att författaren drar en slutsats av 

sin beskrivning och analys, precis som i fallet med de empiriska studierna”. Det viktiga blir 

då för oss att ställa de rätta frågorna till texten för att få den information vi behöver för att 

göra vår undersökning mer tillförlitlig. 

 

De frågor som vi har ställt oss själva vid läsningen av de undersökta dokumenten är: 

 Vad står det om skolans skyldigheter gentemot elever i behov av stöd? 

 Finns det några kriterier som elever måste uppfylla för att vara berättigade stöd? 

 

2.1.4 Urval    
 

Enligt Merriam (1994) ska forskaren som ämnar genomföra en fallstudie inledningsvis 

definiera eller avgränsa det fall som ska studeras. Vidare talar Merriam (1994) om att det 
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inom fallstudien finns två grundläggande typer av urval, nämligen sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval, varav den senare urvalsstrategin rekommenderas och är den lämpligaste 

när man genomför en fallstudie. Vi har valt att följa Merriams (1994) rekommendationer och 

använt oss av typen icke-sannolikhetsurval, eftersom alla invånare i fallkommunen inte är 

lämpliga att ingå i studien vi ämnar göra. Vi har utgått ifrån vissa kriterier vid val av 

undersökta skolor och informanter, eftersom Merriam (1994) skriver att den vanligaste 

formen av icke-sannolikhetsurval som urvalsstrategi är ändamålsinriktat eller 

kriterierelaterat. Detta innebär att man utgår ifrån ett antal kriterier för att sedan söka reda på 

ett urval som passar dessa. På detta sätt har vi även gått tillväga för att göra ett lämpligt urval 

av dokument som analyseras i studien.  

 

Vi har, med hänsyn till syftet och fallstudien som utgångspunkt, avgränsat oss till en särskild 

kommun i norra Sverige. Fallkommunen uppfyller det kriterium som vi har satt för fallet, 

vilket är att undersöka hur det specialpedagogiska arbetet är organiserat i en ”större stad”. 

Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) är en ”större stad” en kommun med ett 

invånarantal mellan 50 000 och 200 000 invånare. Vår fallkommun är en av 31 kommuner i 

Sverige med denna benämning. I övrigt karaktäriseras fallkommunen av att det finns tre 

kommunala gymnasieskolor, som erbjuder en mängd olika program och i deras 

upptagningsområde innefattas även närliggande, mindre kommuner. Eftersom vårt fall 

omfattar kommunen som helhet, ämnar vi att erbjuda samtliga gymnasieskolor i 

upptagningsområdet att delta i studien. Detta för att få en så hög representativitet som möjligt. 

Tre kommunala gymnasieskolor i fallkommunen valde att delta i studien och kommer härefter 

benämnas Skola A, B och C. 

 

De kriterier som vi har utgått ifrån i valet av informanter är att de ska vara verksamhetschefer, 

specialpedagoger och elever som går eller arbetar på de tre gymnasieskolorna i 

fallkommunen. Eleverna ska ha en fastställd diagnos som antingen är ADHD eller dyslexi. 

Ytterligare ett kriterium i vårt urval av informanter rör föräldrar, vars barn ska ha en diagnos 

som är antingen ADHD eller dyslexi och går på en av de tre gymnasieskolorna i 

fallkommunen. Våra informanter är därmed strategiskt utvalda, med hänsyn till de frågor som 

undersökningen syftar till att besvara och den ändamålsinriktade urvalsstrategin som vi har 

valt med utgångspunkt i fallstudien. Möjligheten att delta i studien ska presenteras för alla 

som kan vara oss behjälpliga utifrån våra kriterier, eftersom representativiteten är central i 

vårt urval.  

 

Gymnasieskolors praktiska arbete med elever med ADHD och Dyslexi i en fallstudiekommun i 

norra Sverige 

Beträffande vår första delstudie, dvs. hur arbetet kring elever i behov av stöd är organiserat i 

fallkommunen, valde vi att be verksamhetscheferna från varje skola att svara på en enkät. Vi 

ansåg att verksamhetscheferna på samtliga berörda skolor var bäst lämpade att svara på frågor 

som rör de specialpedagogiska insatserna och hur de är organiserade på skolan med hänsyn 

till tjänster och resursfördelning. Förutom verksamhetscheferna ville vi intervjua 

specialpedagoger från varje skola för att få en större inblick i det praktiska specialpedagogiska 

arbete de utför, via mejl.  
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Gymnasieelevers och föräldrars upplevelser efter diagnosbesked i en fallstudiekommun i 

norra Sverige 

För att söka svar på vår andra delstudie, har vi valt att intervjua elever som är i behov av stöd. 

Dessutom har vi valt att intervjua föräldrar med barn som är i behov av stöd, vilka går på de 

respektive undersökta skolorna, via mejl. Vår förhoppning är att specialpedagogerna på de 

undersökta skolorna ska kunna hjälpa oss med att komma i kontakt med elever som vi kan 

intervjua, och genom dessa elever komma i kontakt med deras föräldrar.  

 

Rättigheter och skyldigheter i lagar och riktlinjer för gymnasieskolor i en fallstudiekommun i 

norra Sverige 

Undersökningens tredje delstudie syftar till att undersöka vilka skyldigheter och rättigheter 

som skolan svarar mot och om detta specificeras bland lagar och riktlinjer. För att söka svar 

på detta analyseras vad som står i Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010), den nya 

Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011), Skolverkets (2008) Allmänna råd och 

kommentarer för arbetet med åtgärdsprogram samt Målsättningsdokument för den 

specialpedagogiska verksamheten i **** kommuns gymnasieskola (2004). Vi har valt dessa 

styrdokument för att de är aktuella för den nya gymnasieskolan och är det som 

verksamhetschefer, specialpedagoger och elever följer idag.  

 

2.1.5 Datainsamlingsmetoder  
 

Vi har tidigare nämnt vilka metoder vi ämnat använda oss av i undersökningen dvs. enkät, 

intervju och dokumentanalys. Nedan kommer vi beskriva mer ingående de frågeområden som 

berörs i de tre delstudierna.  

 

Merriam (1994:85) skriver att ”Möjligheten att använda flera metoder under datainsamlingen 

är en styrka hos fallstudieforskningen […]”. Detta arbetssätt kallas även triangulering som är 

en vetenskaplig strategi som används för att utnyttja metodernas fördelar, samtidigt som 

nackdelarna hålls under kontroll. Vårt val av flera olika metoder är därför ett sätt att stärka 

trovärdigheten i vår studie i fallkommunen. 

 

Gymnasieskolors praktiska arbete med elever med ADHD och Dyslexi i en fallstudiekommun i 

norra Sverige 

För att undersöka och besvara vår första frågeställning använder vi oss av enkät och 

mejlintervju som metoder. Enkäten som verksamhetscheferna på respektive skola besvarade 

handlar om hur det specialpedagogiska arbetet är organiserat på skolan, i fråga om tjänster, tid 

och elevbehov. Enkäten syftar till att besvara hur stor andel elever som har en diagnos som 

ADHD och dyslexi samt vilken typ av personal det finns på skolan som arbetar med dessa 

elever. Genom enkätsvaren går det att uppskatta hur det specialpedagogiska arbetet är 

organiserat rent tidsmässigt, mellan olika arbetsformer i fallkommunen. Förutom detta syftar 

enkäten till att besvara huruvida andelen elever som är i behov av särskilt behov har 

förändrats under de senaste tio åren (se bilaga 1).  
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Mejlintervjun för specialpedagogerna handlar på liknande sätt om hur det specialpedagogiska 

arbetet kring ADHD och dyslexi är organiserat på skolan. Specialpedagogerna kan i 

mejlintervjun ge mer uttömmande svar och resonemang. Mejlintervjun börjar inledningsvis 

med förberedande frågor som rör specialpedagogernas utbildning och tjänst, vilka leder upp 

till frågor gällande specialpedagogiken på skolan och hur arbetet med eleverna ter sig. I 

intervjun får vi reda på om det finns specifika modeller eller arbetssätt som 

specialpedagogerna utgår ifrån, vem det är som får stöd och hur det avgörs vem som är 

berättigad stöd. Vi får även en inblick i hur samarbetet med både lärare och föräldrar ser ut. 

Förutom detta kan specialpedagogerna ge svar på hur skolan arbetar med styrdokument och 

åtgärdsprogram, samt om det finns en lokal arbetsplan de måste förhålla sig till. 

 

Gymnasieelevers och föräldrars upplevelser efter diagnosbesked i en fallstudiekommun i 

norra Sverige 

För att undersöka och besvara vår andra frågeställning använder vi oss av muntliga intervjuer 

såväl som mejlintervjuer. Den muntliga intervjun med eleverna börjar med inledande frågor 

rörande han eller hennes skolgång och hur den upplevs. Det vill säga, fokus ligger på elevens 

egna känslor och erfarenheter. I intervjun ställer vi frågor som belyser hur eleven känner inför 

sin skola, klass och specialpedagogiska insatser samt vad som känns negativt respektive 

positivt och varför han eller hon känner på det viset. Sedan övergår intervjun till att behandla 

den praktiska specialundervisningen, t.ex. vad de gör, hur de arbetar, när eleven får 

specialundervisning och var någonstans de håller till i skolan. I intervjun ges även eleven 

tillfälle att berätta hur han eller hon upplever sin specialundervisning. Om eleven inte får 

specialundervisning kan även detta komma fram i intervjun, där eleven får svara på huruvida 

det är självvalt, på grund av bristande skolinsatser eller påtryckningar från hemmet.  

 

Mejlintervjun med föräldrarna handlar framförallt om informanternas egna upplevelser och 

känslor vad gäller bemötandet från skolan, verksamhetschefer, lärare och specialpedagoger. 

Genom mejlintervjun ämnar vi att ta reda på hur föräldrarna upplevde utredningsprocessen 

och diagnostiseringen av sina barn, samt vad som förändrats i hemmet såväl som i skolan 

efter det att en diagnos blivit satt. Fokus ligger på hur föräldrarna kände sig bemötta och hur 

de känner sig idag samt huruvida deras barn får tillgång till specialundervisning. 

 

Rättigheter och skyldigheter i lagar och riktlinjer för gymnasieskolor i en fallstudiekommun i 

norra Sverige 

För att undersöka och besvara vår tredje och sista frågeställning använder vi oss av 

dokumentanalys som datainsamlingsmetod. De dokument som vi har valt att granska är 

nationella styrdokument, såsom Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010), den nya 

Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011), Skolverkets (2008) Allmänna råd och 

kommentarer för arbetet med åtgärdsprogram samt Målsättningsdokument för den 

specialpedagogiska verksamheten i **** kommuns gymnasieskola (2004). Dessa har en direkt 

koppling till skolan som verksamhet och presenterar de skyldigheter som skolan har gentemot 

elever i behov av stöd. Vi har i analysen tittat på hur och vad respektive dokument formulerar 

för typ av råd och riktlinjer för skolan.  
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2.1.6 Procedur 
 

I avsnittet nedan beskriver vi utförligt hur processen har gått till, dvs. våra förberedelser inför 

utskick av enkät och mejlintervju, genomförandet av muntliga intervjuer samt begränsning 

och insamling av styrdokument. Avsnittet är indelat efter de olika delstudierna, för att ge en 

överblick hur de olika undersökningsmetoderna har förberetts och genomförts. Förutom detta 

beskriver vi de etiska åtagandena vi har tagit i beaktande.  

 

Merriam (1994) skriver att forskaren under fallstudiens gång måste fatta många beslut, välja 

bland olika alternativ och göra bedömningar. Bland annat ”måste forskaren avgöra vilken 

information som krävs för att problemet ska bli belyst och hur han eller hon ska bära sig åt för 

att få fram informationen” (Merriam, 1994:86). Intervju i olika former och analys av 

dokument är några av de metoder som forskaren kan använda sig av för att få fram denna 

information. 

 

2.1.6.1 Gymnasieskolors praktiska arbete med elever med ADHD och Dyslexi i en 
fallstudiekommun i norra Sverige 

 

Skapandet av enkät  

Enkäten utformades med hjälp av Tideman och Rosenqvist (2004). Deras forskning belyser 

många faktorer som vi anser överensstämmer med vår studie, t.ex. specialpedagogik och 

elever i behov av stöd. Vi fann många intressanta och givande punkter och frågor som vi 

ansåg hade koppling till vårt syfte och med hjälp av deras tidigare beprövade enkät- och 

intervjumaterial framställde vi den enkät som kom att utgöra en del i vår fallstudie. Av 

praktiska skäl såg vi till att enkäten förblev kort och koncis, med frågor direkt rörande den 

frågeställning som delstudien ämnar besvara (se bilaga 1). 

 

Personligt möte  

Innan utskicket av enkäten besökte vi berörda skolor och mötte verksamhetscheferna 

personligen. Detta gjorde vi för att vi ville presentera oss själva och för att skapa förtroende. 

Vi tyckte det var viktigt att få möjlighet att motivera studien och berätta om det slutgiltiga 

målet, vilket är en ökad förståelse för arbetet kring elever i behov av stöd. Av tidigare 

erfarenheter, när det kommer till enkäter, vet vi att det kan finnas en motvilja att besvara 

enkäten av olika skäl. Detta kan till exempel bero på att man inte har ett personligt intresse i 

studien som enkäten syftar att beröra eller att det inte passar i tiden. För att undvika några av 

de mer uppenbara fallgroparna valde vi därför att inledningsvis träffa verksamhetscheferna 

personligen. Vår tanke var att detta skulle göra ett gott intryck hos verksamhetscheferna, att 

de fick en personlig relation till oss, samt förhoppningsvis känna ett större engagemang och 

vilja att delta i vår studie.  

 

Utskick av mejl med info om undersökningen, etiska principer och deadline 

Efter mötet med verksamhetscheferna skickade vi ut enkäterna via e-post, där vi även 

förklarade ytterligare vilka etiska skyldigheter vi har förhållit oss till. Vi informerade om att 

deltagandet naturligtvis var frivilligt och således sker med garantier för anonymitet i enlighet 
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med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessutom meddelade vi att de får ta del av 

den slutgiltiga rapporten om de önskar (se bilaga 5). Vi satte ett slutdatum då vi önskade att få 

in samtliga besvarade enkäter, däremot blev vi dock tvungna att skicka ut påminnelser till två 

verksamhetschefer som missade vår deadline. En av dessa informanter berättade att enkäten 

aldrig hade kommit fram, men svarade sedan på enkäten direkt och skickade in den till oss. På 

en annan skola ville verksamhetschefen rådfråga med en rektor för att besvara enkäten.  

 

Katalogisering 

Våra enkäter har tilldelats ett nummer utifrån den ordning som vi fick tillbaka dem från 

informanterna. Enkät 1 är svaren från verksamhetschefen på Skola A, Enkät 2 är från 

verksamhetschefen på Skola B och Enkät 3 är från verksamhetschefen på skola C. Enkäterna 

har sidnumrerats, för att kunna refereras till vid eventuella citat.  

 

Informanterna 

De tre verksamhetschefer som deltagit i studien har samtliga flera års erfarenhet inom skolans 

verksamhet och representerar i vår fallstudie en skola var. 

 

Skapandet av mejlintervju 

Mejlintervjun med specialpedagogerna skapades även den med hjälp av Tideman och 

Rosenqvist (2004). Vi omformulerade frågorna så att de blev lämpliga för vårt syfte och höll 

antalet frågor lågt för att minska risken för bortfall. Mejlintervjun syftade till att ge mycket 

mer uttömmande och informativa svar angående det praktiska arbetet som sker på skolorna 

(se bilaga 2).  

 

Personligt möte  

Precis som inför enkätstudien besökte vi de berörda skolorna och mötte specialpedagogerna 

personligen. Vi bad om att få sitta ner med dem och prata en stund om vårt ärende. Detta 

gjorde vi för att vi ville få chansen att presentera oss själva och visa på vårt engagemang. 

Genom att motivera och berätta om studien hoppades vi på att specialpedagogerna skulle vara 

intresserade av att delta. Vi började med att prata med verksamhetschefen, för att få ett 

godkännande att får göra studien. Därefter blev vi introducerade eller hänvisade till 

specialpedagogerna direkt. På en av skolorna kunde vi inte träffa specialpedagogerna på en 

gång, utan fick deras kontaktuppgifter. På de andra två skolorna fick vi chansen att träffa 

specialpedagogerna direkt och berätta om studien och fråga om de kunde ställa upp på en 

intervju. För att bespara specialpedagogerna tid, med tanke på hur upptagna de är med att 

hjälpa eleverna på skolorna, frågade vi dem om en mejlintervju kunde vara mer passande än 

en muntlig intervju. Detta var de positiva till, under förutsättningen att de kunde hjälpas åt att 

besvara den, eftersom en faktisk intervju skulle vara svår att genomföra på grund av tidsbrist. 

 

Utskick av mejl med info om undersökningen, etiska principer och deadline 

Efter mötet med specialpedagogerna mejlade vi samtliga informanter med mer information 

om studien, vilka etiska åtaganden vi tagit samt ett slutdatum för när vi önskade att få in 

besvarad mejlintervju (se bilaga 6). Till de specialpedagoger som vi inte hade möjlighet att 

träffa före utskicket av intervjun, framförde vi även ett önskemål om att ses personligen, 
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vilket de tackade ja till. Inför detta möte hade de hunnit besvara mejlintervjun, vilket gav oss 

möjligheten att ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse för deras arbete.  

 

Insamling  

Samtliga specialpedagoger skickade tillbaka mejlintervjun besvarad innan slutdatumet. 

Däremot framkom det i mejlet från Skola B och C att de inte kunde hjälpa oss med att få tag i 

elever. På Skola B skrev specialpedagogerna att de elever de hade frågat hade tackat nej, och 

på Skola C skrev specialpedagogen bara att hon inte kunde hjälpa oss. Det framkom aldrig om 

hon hade pratat med eleverna. På dessa två skolor ville inte specialpedagogerna heller ställa 

upp på en uppföljningsintervju. Endast på Skola A var vi uttryckligen välkomna med 

följdfrågor, och det var endast på denna skola som specialpedagogerna informerade sina 

elever om vår studie och gav oss elevernas kontaktuppgifter. 

 

Uppföljning 

Då vi fick möjligheten att träffa specialpedagogerna från Skola A, gjorde vi en muntlig 

intervju utan att spela in. Anledningen till att denna intervju inte spelades in var främst på 

grund av att vi kom dit för att se om de kunde ordna några elever åt oss att intervjua. När vi 

sedan satte oss ned och pratade sa de så mycket intressant att vi inte kunde låta bli att 

anteckna vad som sades. Denna intervju blev därför en uppföljning på mejlintervjun, med 

exempel på hur deras arbete är upplagt och tips till oss som blivande lärare. 

 

Katalogisering 

Mejlintervjuerna med specialpedagogerna har numrerats i den ordning som vi har fått svar 

från informanterna. Dessa ha katalogiserats som följer: Mejlintervju 1 svar från 

specialpedagoger på Skola A, Mejlintervju 2 från specialpedagoger på Skola B och 

Mejlintervju 3 från specialpedagoger på Skola C. Dessa har sedan sidnumrerats för att kunna 

refereras till vid citat.  

 

Informanterna 

De specialpedagoger som ingår i studien representerar också de respektive skolorna. De två 

specialpedagogerna från Skola A har arbetat på skolan i tio respektive fem år. Innan det 

arbetade en av dem tre år på de övriga skolorna i kommunen, som specialpedagog. Den andra 

specialpedagogen har arbetat sammanlagt 25 år i kommunen, bland annat med en delad lärar-

/specialpedagogisk tjänst på en annan gymnasieskola samt som lärare och specialpedagog i 

grundskolan och grundsärskolan. Båda informanterna har meriterande specialpedagogiska 

utbildningar i bagaget, men även utbildningar med inriktning mot social omsorg, 

”komplicerad inlärning”, utvecklingsstörningar samt mot förskola, grundskola och gymnasiet.  

 

De två specialpedagogerna från Skola B har arbetat som vårdlärare sedan 1983 och specifikt 

som specialpedagoger sedan 2000. Båda två har en tidigare sjuksköterskeutbildning, från 

vilken de sedan vidareutbildade sig till lärare och specialpedagoger. Specialpedagogen på 

Skola C har jobbat på skolan sedan 1988 och är i grunden utbildad barnavårdslärare. Sedan 

har specialpedagogen även arbetat som barn- fritidslärare på Barn- och fritidsprogrammet 

samt vidareutbildat sig till specialpedagog, och tog examen 2001 
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2.1.6.2  Gymnasieelevers och föräldrars upplevelser efter diagnosbesked i en 
fallstudiekommun i norra Sverige 

 

Skapandet av intervju 

Intervjun med eleverna såväl som mejlintervjun till föräldrarna utformades med hjälp av 

Tideman och Rosenqvist (2004), där många av frågorna och frågeområdena var direkt 

applicerbara på vår studie. Vi utarbetade således våra frågor så att dessa skulle passa vår 

frågeställning (se bilaga 3 & 4).  

 

Personligt möte, info om undersökningen, etiska principer och bestämma datum för mötet 

På grund av att vi inte kunde gå via specialpedagogerna för att få tag i elever som går på 

skolorna och som antingen har ADHD eller dyslexi, blev vi tvungna att ta hjälp av vänner och 

bekanta som har eller som känner någon som har någon av diagnoserna. Via telefon och mejl 

kunde vi berätta om studien och bestämma datum och plats för träff. Även i kontakten med 

föräldrar till barn i behov av stöd, gick vi genom vänner och bekanta.   

 

Utskick och insamling av intervju och mejlintervju  

Vi skickade ut intervjufrågorna och ett informationsmejl till samtliga informanter för att de 

skulle få chansen att förbereda sig, alternativt tacka nej till intervjun efter att de hade läst 

frågorna (se bilaga 7). Ingen valde att avböja, utan ville fortsätta delta i studien. Till 

föräldrarna skickade vi mejlintervjun som ett bifogat dokument, samt informerade om de 

forskningsetiska principerna vi efterföljer. Samtliga informanter skickade tillbaka 

mejlintervjun besvarad.  

 

Utförandet av den muntliga intervjun 

Den muntliga intervjun försökte vi hålla så likvärdig som möjligt, med samma 

tillvägagångssätt vid samtliga intervjutillfällen. Eftersom vi anser att våra informanter och 

deras komfort är av högsta prioritet fick de bestämma var de ville sitta vid intervjutillfället. 

Därför hände det att vi intervjuade några elever på den skolan de går, och några i deras hem. I 

övrigt såg vi till att platsen för intervjun var avskild från eventuella störningsmoment samt att 

det förhöll sig relativt tyst i vår omgivning under intervjutillfällena. Vi utförde alla intervjuer 

tillsammans, för tillförlitlighetens skull. 

 

Vi inledde varje intervju med att småprata, detta för att skapa förtroende och generera en 

lättsam stämning. Innan vi övergick till att intervjua berättade vi återigen om informanternas 

roll i studien, och att de fortfarande fick avbryta när som helst under intervjuns gång om de så 

önskade. Sedan berättade vi om den inspelningsapparat vi skulle komma att använda vid 

intervjun, och syftet med att spela in intervjun. Att spela in intervjun gjorde vi för att vi skulle 

kunna vara allt mer fria och inte behöva stressa med att anteckna vartenda ord under 

intervjuns gång. Förutom att spela in intervjun, med hjälp av kamera och mobiltelefon, 

antecknade vi stödord.  
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Katalogisering 

Intervjuerna med eleverna har numrerats i den ordning de har utförts och transkriberats. 

Intervju 1 är informant ”Jakob”, Intervju 2 är ”Evelina”, Intervju 3 ”Julia”, Intervju 4 är 

”Alice” och Intervju 5 är ”Miranda”. De transkriberade intervjuerna har även sidnumrerats för 

att kunna refereras till vid citat. Mejlintervjuerna med föräldrarna har numrerats i den ordning 

som vi har fått svar från informanterna, och numreringen tar vid efter Mejlintervju 3. De har 

katalogiserats som följer: Mejlintervju 4 är svar från förälder ”Marlene”, Mejlintervju 5 från 

”Kerstin”, Mejlintervju 6 från ”Lilian” och Mejlintervju 7 från ”Birgitta”. Dessa har sedan 

sidnumrerats för att kunna refereras till vid citat.  

 

Informanterna 

Våra elevinformanter är alla gymnasieelever på de skolor där vi utfört vår studie och vi har 

valt att ge dem fingerade namn. Jakob är 17 år gammal, har dyslexi och går tvåan på 

gymnasiet, där han studerar på en praktisk linje. Evelina, Julia och Alice är samtliga 19 år 

gamla och går sista året på gymnasiet. Evelina och Julia har båda diagnosen ADHD, medan 

Alice har dyslexi. På ett program som erbjuder mycket stöd till sina elever går 17-åriga 

Miranda, som har ADHD, första året. Skriv hänvisningar till intervjuerna. 

 

De föräldrar som deltagit i vår studie, har även de fått fingerade namn. Vi har Marlene vars 

son har dyslexi och Kerstin med en son som har ADHD. Lilians dotter har ADHD och 

Birgitta har en dotter med dyslexi. 

 

2.1.6.3 Rättigheter och skyldigheter i lagar och riktlinjer för gymnasieskolor i en 
fallstudiekommun i norra Sverige 

 

Begränsning och insamling av styrdokument 

Vi började med att begränsa mängden dokument med hänsyn till undersökningens syfte och 

utredande frågeställningar. Analysen av dokumenten syftar till att undersöka vilka 

skyldigheter och rättigheter specificerade bland de lagar och riktlinjer som reglerar skolan. 

Således valde vi ut specifika dokument, vilka vi ansåg hade relevans till undersökningen. 

Dessa var Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010), den nya Läroplanen för 

gymnasieskolan (Skolverket, 2011), Skolverkets (2008) Allmänna råd och kommentarer för 

arbetet med åtgärdsprogram samt Målsättningsdokument för den specialpedagogiska 

verksamheten i **** kommuns gymnasieskola (2004).  

 

2.1.6.4 Forskningsetiska principer 
 

Vi samtalade inledningsvis med samtliga informanter om att deltagandet i studien naturligtvis 

var frivilligt och sker med garantier för anonymitet i enlighet med Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vi har tagit de 

fyra grundläggande individskyddskraven i beaktning, i vår kontakt med informanter. I 

enlighet med Informationskravet, Samtyckeskravet och Nyttjandekravet berättade vi vad 

studien syftar till och handlar om, samt att resultatet så småningom kommer redovisas i en 

rapport där inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer kommer finnas 

med. Vi poängterade att deltagandet var frivillig och att de inte var under några 
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omständigheter tvungna att ställa upp och därmed kan avbryta när som helst. Trots att inget 

som kommer tas upp i denna rapport bör anses som etiskt känsligt har vi valt, i enlighet med 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet), att inte inkludera respondenternas riktiga namn, 

hemkommun, klass eller vilken skola de går på.  

 

2.1.7 Databearbetning 
 

I detta avsnitt beskriver vi hur vi har bearbetat vårt material, dvs. enkätsvaren, intervjusvaren 

samt dokumenten som granskas i undersökningen.  

 

2.1.7.1 Gymnasieskolors praktiska arbete med elever med ADHD och Dyslexi i en 
fallstudiekommun i norra Sverige 

 

Enkät med verksamhetschefer 

När vi fått in samtliga enkäter (Bilaga 1) satte vi oss ned för att sammanställa detta till 

statistik, då detta skulle ge en överskådlig bild av hur det specialpedagogiska arbetet på 

skolorna är styrt och upplagt i fallkommunen. Svarsalternativen på första enkätfrågan 

räknades ut genom att dividera antalet elever med ADHD eller dyslexi med det totala antalet 

elever på varje skola för att få det i procent. Dessa resultat placerades sedan i staplar i en 

tabell. Svaren på den andra frågan placerades också i olika staplar, utifrån hur många tjänster 

av varje typ respektive skola har. Tabell tre till fem anger tidsfördelningen av det 

specialpedagogiska arbetet på varje skola och har räknats ut genom att addera de variabler 

från noll till fem som har angetts i enkäten med varandra, vilket representerar helheten. Sedan 

har helheten dividerats med varje variabel för att se hur stor del av helheten som varje 

svarsalternativ står för. 

 

Enkäterna sammanställdes sedan fråga för fråga i den ordning som de ställts i enkäten som 

skickats ut. En del av verksamhetscheferna har även lämnat kommentarer till sina svar, vilket 

vi uppmuntrat genom att lämna rader för detta under frågorna. I texten har detta ofta resulterat 

i direkta citat, men även beskrivande återgivanden förekommer. Resultatet från enkäterna har 

sedan skrivits samman med resultatet från mejlintervjuerna med specialpedagogerna för att 

sammanfatta resultaten för första delstudien. Inga frågor har uteslutits ur resultatet, även om 

vi har en litet internt bortfall gällande första frågan i enkäten som besvarades utav en av 

verksamhetscheferna. Detta framkommer även i resultatet. Dock har vi inget bortfall när det 

gäller enkäterna i helhet då vi fick svar från alla skolor. Referenser till enkäter återfinns i 

bilaga 8. 

 

Mejlintervju med specialpedagoger 

Då de specialpedagoger vi varit i kontakt med hade svarat på mejlintervjuerna 

sammanställdes dessa. Vi utgick ifrån frågorna, vilka redovisas i ungefär den ordning de 

ställts, och skrev ihop detta resultat med det från verksamhetscheferna under passande 

tematiska kategorier. Dessa är: diagnostiserade elever, resurser, organisering, ökning och 

specialpedagogiskt arbete i praktiken.  
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I dessa intervjuer har vi inte valt att borste från någon information då alla svar har haft 

koppling och relevans till vår undersökning. Vissa svar har tagits som direkta citat och 

redovisats i texten både för att bevara formuleringen, men även för att göra texten mer 

levande och intressant. De anteckningar vi fick med oss från träffen med specialpedagogerna 

på Skola C skrevs först ihop till en text med själva samtalet färskt i minnet. Detta skrevs ihop 

ganska direkt efter att vi träffat dem för att inget skulle falla i glömska och därför bli svårt att 

sätta i sitt sammanhang. Sedan skrevs denna information in resultatet. Referenser till 

mejlintervjuerna återfinns i bilaga 8.  

 

2.1.7.2 Gymnasieelevers och föräldrars upplevelser efter diagnosbesked i en 
fallstudiekommun i norra Sverige  

 

Intervju med elever 

Efter genomförd intervju har vi transkriberat varje ljudupptagning till en sammanhängande 

text, där både frågor och svar finns med. Vi har dock inte tagit med onödiga ljud som 

hostningar och dylikt, men såväl skratt som suckar finns dokumenterade då dessa visar 

informantens åsikter likväl som vad denne säger. Stensmo (2002) skriver att pustanden, 

stakningar och hummanden inte är nödvändigt i alla transkriberade intervjuer. Med detta i 

åtanke har vi gjort denna avvägning och endast tagit med det som är relevant för vårt resultat. 

 

När väl allt material funnits nedskrivet så har vi sammanställt denna information till en 

relevant text, vilket innebär att vi inte tagit med viss information då den inte varit av betydelse 

för vår studie. Detta innefattar främst samtal som skett innan och efter själva intervjun, men 

som ändå kommit med i det inspelade materialet. Resultatet från dessa intervjuer redovisas i 

tematiska kategorier, tillsammans med resultatet från mejlintervjuerna med föräldrarna för att 

svara på vår andra delstudie. De tematiska kategorierna är: trivsel, diagnosen, reaktioner på 

att diagnostiseras, stöd och bemötande i skolan, stöd hemifrån. Referenser till intervjuerna 

återfinns i bilaga 8. 

 

Mejlintervju med föräldrar 

På samma sätt som mejlintervjuerna med specialpedagogerna har svaren från mejlintervjuerna 

med föräldrarna bearbetats och sammanställts utifrån tematiska kategorier. Dessa kategorier 

är: utredningsprocessen och skolans bemötande, hjälp och stöd i hemmet, hjälp och stöd i 

skolan och föräldrarnas syn på barnens upplevelser. Inte heller i denna mejlintervju har vi 

bortsett från någon information då föräldrarna endast svarat på våra frågor och därmed gett 

oss relevant material för vårt arbete. Däremot har inte alla tillfrågade valt att svara på alla 

frågor i intervjun. Detta har dock endast skett på följdfrågor då den intervjuade redan besvarat 

frågan tidigare i dokumentet. Även i detta fall har vi använt oss av både sammanställningar av 

informanternas svar, såväl som direkta citat. Referenser till mejlintervjuerna återfinns i bilaga 

8. 
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2.1.7.3 Rättigheter och skyldigheter i lagar och riktlinjer för gymnasieskolor i en 
fallstudiekommun i norra Sverige 

 

Dokumentanalys 

Efter att vi analyserat de dokument som vi valt för vår studie utifrån de frågor vi velat söka 

svar på: Vad står det om skolans skyldigheter gentemot elever i behov av stöd? Finns det 

några kriterier som elever måste uppfylla för att vara berättigade stöd?, samlade vi ihop dessa 

passager för att sammanställa ett resultat på vår tredje delstudie. Detta resultat presenteras i 

beskrivande text, som styrks av citat för att visa hur formuleringarna kring detta ser ut i 

dokumenten. 

 

Vi valde att redovisa detta resultat i logisk ordningsföljd efter deras vikt för skolan. Först 

kommer resultatet från Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010), som efterföljs av 

Läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011), Skolverkets (2008) Allmänna råd och 

kommentarer för arbetet med åtgärdsprogram och Målsättningsdokument för den 

specialpedagogiska verksamheten i **** kommuns gymnasieskola (2004). Detta för att ge en 

lättöverskådlig redogörelse för innehållet i dessa dokument.  

 

2.1.8 Fallstudiens tillförlitlighet     
 

Vi har valt att använda oss av flera metoder i enlighet med Merriam (1994) som skriver att 

fallstudiens kombinering av flera metoder höjer tillförlitligheten i studien. För att kunna göra 

en rimlig analys av den utvalda fallkommunen har vi med fallstudien som utgångspunkt och 

specifika urvalsstrategi därför använt oss av intervju, enkät och dokumentanalys som metoder. 

 

Generaliserbarhet  

Enligt Merriam (1994) är anledningen till varför man väljer fallstudien som utgångspunkt att 

man vill gå på djupet i ett specifikt fall, inte främst för att göra generaliseringsanspråk inom 

forskningsfältet.  

 

Kihlström skriver att en kvalitativ studie utgår ifrån ”varje människa och hennes erfarenheter 

och hennes möten med världen” (Dimenäs, 2007:232). Hon förklarar att det blir 

generaliseringsprocessen, inte det generella i sig, som är av betydelse.  

 

Det handlar om att utifrån en iakttagelse se utöver denna och sätta in den i andra perspektiv än de 

mest omedelbara. På så sätt kan du känna igen dig och få ökad förståelse både för din egen 

situation och andras (Dimenäs, 2007:232). 

 

Vi har i vår undersökning valt ett område som vi sett ur perspektivet lärarstudenter under vår 

utbildning, vilket väckte nyfikenheten på hur detta upplevs ur andra perspektiv. Vi har då med 

olika frågeområden undersökt hur verksamhetschefer, specialpedagoger, elever och föräldrar 

upplever de specialpedagogiska insatser som de kommit i kontakt med. Genom detta 

arbetssätt får läsaren via de olika informanterna se hur det specialpedagogiska arbetet upplevs 

beroende på vilket perspektiv informanten har. 
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För att avgöra generaliserbarheten skriver Johansson och Svedner (2006) att man måste se hur 

urvalsprocessen gått till och vilka kriterier man använt sig av i denna. Sedan bör man även 

reflektera kring hur representativt undersökningsurvalet är för den gruppen som 

generaliseringen kan komma att gälla.  

 

Självklart kan vårt val av en norrländsk kommun inte generaliseras till att gälla alla 

kommuner i hela Sverige, då faktorer som kommunens storlek och antal skolor i kommunen 

kan ha inverkan på hur det specialpedagogiska arbetet läggs upp. Dock har alla skolor samma 

styrdokument och lagar att följa vilket innebär att de riktlinjer som är inskrivna i dessa 

dokument bör gälla i hela Sverige, och därför ge arbetet en viss grad av generaliserbarhet.  

 

Reliabilitet 

Merriam (1994) skriver att reliabilitet handlar om den utsträckning ens resultat kan upprepas 

och om resultatet blir detsamma. En kvalitativ fallstudie fungerar alltid i relation till den som 

utför undersökningen, vilket innebär att den utvecklas efter hand. En upprepning ger därför 

inte samma resultat, vilket inte på något sätt misskrediterar den första undersökningen. ”Flera 

tolkningar av samma information är fullt möjlig, resultaten står sig tills de direkt motsägs av 

ny information” (Merriam, 1994:182). Med hjälp av kriterierna för vår undersökning är 

studien alltså möjlig att upprepa med ett annat resultat, utan att detta gör vårt resultat 

otillförlitligt.   

 

Kihlström (Dimenäs, 2007:164) skriver att reliabilitet handlar om ”trovärdighet eller 

tillförlitlighet.” Han föreslår att man testar reliabiliteten på en intervju på det sättet att man 

låter någon annan se ifall denne får samma resultat. Detta kan ske genom att denna person får 

tillgång till intervjusvar och kategorier för att sedan se ifall svaren blir indelade under samma 

kategorier som i det tidigare arbetet. Resultaten kan i sådana fall anses trovärdiga. 

 

Ejvegård (2009:77) beskriver begreppet reliabilitet som följer: ”Reliabiliteten anger 

tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av måttenheten.” Han 

använder ett måttband av gummi som exempel på ett dåligt instrument för mätning, då gummi 

kan sträckas till olika längder vid mätning av olika plankor. Ett gummiband lämpar sig inte 

som måttstock och en sådan metod anses därför inte var reliabel. På samma sätt får forskaren 

som själv konstruerar sitt mätinstrument tänka på att pålitligheten vid användning av ett 

frågeformulär kan bli låg. Det finns därför olika metoder för att testa reliabiliteten: 

återtestning av samma individer, att slumpmässigt dela upp svaren i två halvor och jämföra 

dessa, göra två olika enkätmätningar eller använda sig av kontrollfrågor (Ejvegård, 2009). 

 

I vår undersökning har vi inte haft tillfälle att låta någon kategorisera våra intervjusvar, då det 

inte ryms inom ramen för vårt arbete. Inte heller har vi haft möjlighet till återtestning eller 

göra två olika mätningar då antalet informanter har varit lågt, samtidigt som vi har fått vänta 

på de svar vi väl fått. Vi valde även att hålla antalet frågor nere för att öka chanserna att få 

svar, vilket gjort att vi inte ansett oss kunna stoppa in kontrollfrågor. Att dela upp svaren i två 

halvor och jämföra dessa har vi gjort och finner inga avvikelser. Dock kan detta bero på att 
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frågorna täcker olika delar inom området specialpedagogik och därför inte gärna kan motsäga 

varandra och därför ge avvikelser. 

 

Dock skriver Kihlström (Dimenäs, 2008) att om man är två som intervjuar så ökas 

reliabiliteten, såväl som om man spelar in intervjuerna. Detta är två metoder som vi har 

använt oss av i vår undersökning vilket höjer trovärdigheten på vår undersökning. 

 

Validitet 

”Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det man avser att mäta” (Ejvegård, 

2009:80). Han skriver vidare att man bör ange ett exakt mått, veta vad detta står för och sedan 

använda detta konsekvent. Att kontrollera validitet är dock svårare än att pröva reliabiliteten 

på en undersökning, eftersom man behöver ett annat mått att jämföra med. 

 

Merriam (1994) talar om hur man som forskare kan gå för långt i sina försök att kontrollera 

samtliga faktorer som kan ha påverkan på en studies slutresultat, vilken får som följd att 

resultatet endast kan generaliseras till lika strikt kontrollerade situationer. Vår undersökning 

utgår ifrån ett antal kriterier som sätter ramar för genomförandet av denna fallstudie. Trots 

detta så är ramarna inte så snäva att undersökningen inte går att upprepa i en annan liknande 

svensk, såväl som utländsk, kommun.  

 

Kihlström (Dimenäs 2007:231) skriver att ”validitet handlar om studiens giltighet”. Vidare 

beskriver författaren hur man kan öka giltigheten i sitt undersökningsinstrument genom att 

låta någon vetenskapligt skolad person granska och ge förslag på förbättringar. Ytterligare ett 

sätt är att använda sig av flera metoder, som att till exempel både observera och intervjua. 

 

Vi hade tyvärr ingen möjlighet att observera våra informanter då det handlar om ett, för 

många, känsligt ämne. Istället använde vi oss av intervju och enkät som tyvärr är relativt lika 

varandra i sitt utförande. Dock hade vi möjligheten att få alla våra enkät- och intervjufrågor 

kontrollerade och omarbetade av vår handledare. Detta gjorde att onödiga frågor togs bort, 

svårtolkade frågor formulerades om och följdfrågor lades till. I slutändan har detta gjort att de 

svar vi fått kan anses ha en god validitet. 

 

2.1.9 Arbetsfördelning 
 

Vi har i det stora hela producerat denna uppsats gemensamt. Arbetsfördelningen, anser vi, har 

varit rättvis, framförallt i förhållande till arbetstid som lagts ner. Anna har skrivit 

begreppsdefinitionerna dyslexi och åtgärdsprogram, kapitlet tidigare forskning, metoderna 

intervju och dokumentanalys, avsnitten datainsamling, databearbetning, fallstudiens 

tillförlitlighet, samt sammanställt resultatet från läroplanen och kommunens 

målsättningsdokument. Emma har skrivit begreppsdefinitionerna diagnos, ADHD och 

specialpedagoger, kapitlet studiens utgångspunkt, metoden enkät, avsnitten urval och 

procedur samt sammanställt resultatet från skollagen och skolverkets allmänna råd. Men, 

samtidigt som vi inledningsvis har delat upp vissa avsnitt så att en av oss har haft 

huvudansvaret har dessa reviderats av den andra innan texten ansetts som färdigt. 
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Transkribering av intervjuerna och sammanställningen av enkätsvaren har vi delat upp så att 

vi tog hälften var. Inledningen med syfte, frågeställningar, arbetsfördelningen, 

resultatavsnittet, slutsatser, tabeller samt diskussionen har vi däremot skrivit och gjort 

gemensamt.  

 

3 Resultat/undersökning 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från våra tre delstudier. Delstudie ett, gymnasieskolors 

praktiska arbete med elever med ADHD och dyslexi i en fallstudiekommun i norra Sverige, 

där vi redovisar resultaten från enkäter och mejlintervjuer med verksamhetschefer och 

specialpedagoger, inleder detta avsnitt. Sedan följer delstudie två, gymnasieelevers och 

föräldrars upplevelser efter diagnosbesked i en fallstudiekommun i norra Sverige, där 

resultaten från mejlintervjuer och intervjuer med föräldrar och elever presenteras. Slutligen 

redovisas resultatet från de styrdokument som besvarar vår tredje delstudie, rättigheter och 

skyldigheter i lagar och riktlinjer för gymnasieskolan i en fallstudiekommun i norra Sverige. 

 

3.1 Gymnasieskolors praktiska arbete med elever med ADHD och 
Dyslexi i en fallstudiekommun i norra Sverige 

 

Resultatet av denna delstudie redovisas under tematiska kategorier som grundar sig i 

frågeställningen och har stöd i våra intervju- och enkätfrågor. Dessa är: diagnostiserade 

elever, resurser, organisering, ökning och specialpedagogiskt arbete i praktiken. För att 

förtydliga resultatet från enkäterna har vi redovisat detta, i såväl text som i tabeller. Detta 

kompletteras med svaren från mejlintervjuerna. Informanterna i denna delstudie är 

verksamhetschefer (Enkät 1-3 2012) och specialpedagoger (Mejlintervju 1-3 2012) från de tre 

gymnasieskolorna.  

 

Diagnostiserade elever 

För att få en överblick över antalet elever med ADHD och dyslexi på de skolor där vi utfört 

vår undersökning frågade vi verksamhetscheferna efter denna information (Enkät 1 2012) 

(Enkät 2 2012). Se statistik över detta i tabell 1. Tyvärr finns ingen data ifrån Skola C då 

denna information inte funnits att tillgå från informanten. På Skola A skriver 

verksamhetschefen dock: ”Skolans översiktstest visar på att det finns cirka 3-5 elever i varje 

klass som har läs och skrivsvårigheter” (Enkät 1 2012:1). Antalet elever på de olika skolorna 

är varierande. Skola A har under läsåret 11/12 1100 elever, Skola B har 1350st och Skola C 

har 850st. 
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Tabell 1. Antal elever som har antingen har ADHD eller dyslexi på två av skolorna. (Siffror i procent.) 

 

Om vi utläser detta som representativt för hela fallkommunen så innebär det att drygt sex 

procent av gymnasieeleverna i fallkommunen är diagnostiserade med ADHD, medan antalet 

gymnasielever med diagnosen dyslexi är nästan fyra procent.  

 

Resurser 

På alla tre skolor arbetar det specialpedagoger och stödlärare (Enkät 1 2012) (Enkät 2 2012:1) 

(Enkät 3 2012). På Skola C finns det dessutom elevassistenter/ pedagogiska assistenter, vilket 

vi ser i Tabell 2 (Enkät 3 2012). Verksamhetschefen på Skola A skriver: ”Gymnasieskolans 

Specialpedagoger ingår i ett Specialpedagogiskt nätverk med cirka 3 träffar/år” (Enkät 1 

2012:1). 

 
Tabell 2. Antal tjänster (Y-axel) inom varje yrkeskategori på varje skola. 
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Vi ber specialpedagogerna på Skola A att berätta om de resurser som finns på skolan och som 

erbjuds elever med dyslexi och ADHD, till vilket de svarar att från och med 2012 har skolan 

begärt särskilda pengar för att öka tillgången till kompensatoriska hjälpmedel. Dessutom 

satsar skolan på utbildning av personal i det installerade dataprogrammet ”Claro Read Plus”. 

Elever som har läs- och skrivsvårigheter kan genom detta individanpassade dataprogram få 

önskade texter upplästa och har möjlighet att ändra typsnitt såväl som textstorlek. Enligt 

informanterna ligger den nya Skollagen, Läroplanen från 2011 samt kommunens eget 

Målsättningsprogram till grund för dessa prioriteringar och resursfördelningar (Mejlintervju 1 

2012). 

 

På frågan hur resursfördelningen ser ut på Skola B skriver de att skolan har lärartjänster med 

viss procent med SOL-verksamhet (skriv- och läsverksamhet). Dessutom ansöks det om 

tilläggsbelopp varje termin, vilket sker efter elevens behov och prioriteras med hänsyn därtill. 

Även kompensatoriska hjälpmedel, såsom datorer med speciella program, talböcker och 

möjligheten till att scanna in böcker, finns att tillgå på skolan. Anledningarna som ligger till 

grund för dessa resursfördelningar menar specialpedagogerna är individens behov och de 

skriver ”vi utgår alltid från elevens behov, försöker se helheten (vissa elever med diagnos kan 

klara sig utan stöd medan vissa kan behöva väldigt mycket hjälp)” (Mejlintervju 2 2012:2). 

 

På frågan hur resursfördelningen ser ut på skola C och vilka anledningar som ligger till grund 

för dessa val, berättar specialpedagogen att prioriteringar av resurser sker utifrån elevens 

behov och att lärare har stöd inlagt i sina tjänster av denna anledning. Dessutom kan en 

ansökan om tilläggsbelopp göras för elever med diagnoser som är i behov av assistentstöd 

(Mejlintervju 3 2012). 

 

I fallkommunen finns stödpersonal i form av specialpedagoger såväl som stödlärare och 

elevassistenter att tillgå. Förutom detta finns det lärartjänster med viss procent SOL-

verksamhet. Tilläggsbelopp, kompensatoriska hjälpmedel och individanpassade dataprogram 

erbjuds gymnasielever med diagnos i fallkommunen och dessa beslut tas med elevens behov i 

beaktning. 

 

Organisering 

På alla tre skolorna i kommunen är de specialpedagogiska insatserna decentraliserade på 

skolnivå, vilket innebär att varje skola själv ansvarar för upplägget av detta arbete (Enkät 1 

2012) (Enkät 2 2012) (Enkät 3 2012). De olika skolorna har lagt upp fokuseringen lite olika 

när det kommer till vad specialpedagogernas tid läggs på. På Skola A läggs tiden främst på 

utredning och elevsamtal, samt handledning av lärare och samarbete med rektorer, vilket 

tabell 3 visar. Verksamhetschefen förklarar: ”Planering hinns knappt med, görs när någon 

elev uteblir från inbokade tider. Specialpedagogerna prioriterar elevernas behov av särskilt 

stöd. Den Specialpedagogiska resursen bedöms idag vara för liten” (Enkät 1 2012:1-2). 
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Tabell 3. De specialpedagogiska insatsernas tidsmässiga organisering Skola A. (Visar del av heltid) 

På frågan hur det specialpedagogiska arbetet kring dyslexi och ADHD är organiserat på 

skolan svarar specialpedagogerna att det sker en organiserad överlämning från grundskolan 

såväl som ett dagligt och regelbundet arbete som i dagsläget är fördelat på 1,5 tjänst. På 

skolan samarbetar de två specialpedagogerna med övriga i elevhälsoteamet (EHT) 

(Mejlintervju 1 2012). 

 

Specialpedagogerna beskriver hur grundskolans specialpedagoger, inför elevernas 

gymnasiestart, lämnar muntlig och skriftlig information kring elever från årskurs 9 som har 

eller har haft inlärningssvårigheter. Denna information kan handla om Läs och 

Skrivsvårigheter/dyslexi, ADHD, Autismspektrumstörning eller andra orsaker till 

studiesvårigheter. Denna överlämning sker alltid med elevers och föräldrars godkännande, 

skriver informanterna. Den erhållna informationen om elevens behov och eventuella 

studiesvårigheter överförs sedan till elevens blivande lärare innan skolstart. Detta sker 

muntligt vid en konferens, varvid den skriftliga dokumentationen sparas hos 

specialpedagogerna (Mejlintervju 1 2012). 

 

Enligt informanterna ser det dagliga och regelbundna arbetet ut på följande vis: 

 

Specialpedagogerna träffar enskilda elever för samtal/utredning kring deras ev. studiesvårigheter 

och särskilda stödbehov, utformar bakgrund till Åtgärdsprogram och stöttar eleven i samband med 

träffar med mentor, rektor osv. Vi arbetar med information och handledning gentemot elevens 

lärare och samarbetar med föräldrar och andra i elevens nätverk (t ex BUP, Soc, habilitering m.m.) 

(Mejlintervju 1 2012:1). 

 

Förutom detta har specialpedagogerna regelbunden kontakt med rektorerna för det olika 

programmen och träffar dem samt EHT varje måndag för samordning kring elever i behov av 

stöd. Detta, skriver de, kan gälla ”ny” information om eleven, förslag till stödinsatser, beslut 

om vem av som ska delta på veckans träffar med eleverna eller vem som gör förslag på 

åtgärdsprogram. Dessutom arbetar specialpedagogerna fram pedagogiska kartläggningar kring 

elevens situation, vilket ligger till grund för åtgärdsprogram eller som en del i så kallade 

basutredning inför ev. senare remiss till sjukvården för Neuropsykiatrisk utredning 

(Mejlintervju 1 2012). 



 

 

 

30 

 

Arbetet som är specifikt utarbetat för elever med ADHD är organiserat så att eleven får träffa 

rektor, mentor, specialpedagog och ev. någon fler från EHT innan skolstart eller senast i 

början av terminen. Vid denna tidpunkt görs ett åtgärdsprogram runt elevens studiesituation 

och eventuella behov, vilket följs upp minst en gång per termin. Finns behovet av att ha en 

pedagogisk assistent med i klassen erbjuds detta eleven (Mejlintervju 1 2012). På frågan 

huruvida de har specifika arbetssätt eller metoder för elever med ADHD svarar 

specialpedagogerna att de inte arbetar enligt någon särskild metod utan förklarar genom att 

skriva:  

 

Vi arbetar inte enligt någon särskild metod, mera ett specialpedagogiskt/holistiskt synsätt där 

eleven och elevens behov står i centrum. Framförallt så jobbar vi för en bra framförhållning och 

struktur för eleverna (Mejlintervju 1 2012:3). 

 

Arbetet kring elever med Dyslexi startas i årskurs 1, då samtliga elever på skolan gör ett 

översiktligt lästest i början av terminen. Detta test tolkas sedan av språklärare och 

specialpedagoger. De förklarar att målet är att alla med indikationer på ev. läs- och 

skrivsvårigheter ska erbjudas ett fördjupat samtal med berörda parter under sitt första 

gymnasieår. Om eleven, vid denna tidpunkt, känner igen eller själv beskriver svårigheter 

informeras alla elevens lärare om behovet av kompensatoriska strategier och anpassningar. 

Eleven får således information om rätten till stöd, särskilt stöd och eventuella tekniska 

hjälpmedel. Om behovet finns behövs genomförs det ett fördjupat analyssamtal för att 

ytterligare ringa in elevens svårigheter. Från 2012 har en specialpedagog fått behörighet att 

utreda specifika läs- och skrivsvårigheter och en av dem, berättar informanterna, har nyss fått 

behörighet att utreda just Dyslexi. Däremot har de inga särskilda, utarbetade metoder ännu 

(Mejlintervju 1 2012). 

 

På frågan varför det generella arbetet kring elever i behov av stöd eller särskilt stöd är upplagt 

på detta sätt svarar specialpedagogerna att kommunen har ett fastlagt målsättningsdokument 

för den specialpedagogiska verksamheten. Detta dokument skrevs när tjänsterna tillsattes för 

tio år sedan, men har enligt informanterna uppdaterats. Idag följer de givetvis Skolverkets 

riktlinjer vad gäller åtgärdsplanering, vilket har lett till att mentorerna på skolan har fått en 

betydligt större, tydligare och aktivare roll än tidigare. I dagsläget förväntas mentorerna att 

tidigt initiera åtgärdsplanering och beskriva situationen för eleverna (Mejlintervju 1 2012). 

 

Arbetet på skola B är mer utspritt, vilket tabell 4 visar, men utredning, dokumentation och 

planering samsas om tiden med undervisning i grupp, ibland enskilt och mest sällan i helklass. 

Verksamhetschefen skriver att enskild undervisning av elev främst sker med ”elever som lider 

av ’social fobi’ el liknande”, och framhåller att: ”Enskilt, alt mindre grupp har visat goda 

resultat” och att: ”Dokumentationskraven har ökat” (Enkät 2 2012:1). 
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Tabell 4. De specialpedagogiska insatsernas tidsmässiga organisering Skola B. (Visar del av heltid) 

 

På frågan hur det specialpedagogiska arbetet kring dyslexi och ADHD är organiserat på 

skolan svarar de att som specialpedagoger ser de till att de individanpassar efter de behov som 

den enskilde eleven har. Dessutom försöker de se till helheten för eleven, då det kan variera 

från enskild undervisning i vissa ämnen till att behöva ha assistent med i klassen, eller 

undervisning i mindre grupper (Mejlintervju 2 2012). 

 

När det kommer specifikt till ADHD, menar specialpedagogerna att det först och främst måste 

finnas en ställd diagnos, och att det ska dokumenteras och skrivas åtgärdsplaner för eleven. 

Förutom detta sker det ett samarbete med undervisande lärare och andra instanser såsom BUP 

(barn- och ungdomspsykiatrin), habilitering, ungdomshälsan, socialen m.fl. Föräldrakontakten 

sker däremot vid behov, till exempel vid träffar där utvärdering och uppföljnings av 

åtgärdsprogram diskuteras (Mejlintervju 2 2012). 

 

För elever med dyslexi kan skolan erbjuda Witting och skriv- och läsanpassning. 

Specialpedagogerna berättar att den elev som erbjuds stöd ska ha en diagnos, eller att SOL-

läraren har upptäckt mycket låga poäng vid ”screeningen” som sker första månaden i årskurs 

ett på gymnasiet. När detta sker samarbetar specialpedagog med SOL-läraren, och 

åtgärdsprogram skrivs och följs upp via utvärderingar. Vid behov träffar de med föräldrar 

(Mejlintervju 2 2012). 

 

På frågan varför deras arbete är upplagt på det sättet svarar specialpedagogerna att det är på 

grund av att styrdokumenten styr. Dessutom anser de att den ”modell” de har arbetat fram 

fungerar bra, dvs. att upptäcka, anmäla, utreda, besluta, följa upp och slutligen utvärdera 

(Mejlintervju 2 2012). 

 

På Skola C ligger den mesta tiden på undervisning av elever i den ordinarie klassen, men även 

enskild undervisning och undervisning i mindre grupper är arbetssätt som används av 

specialpedagogerna på skolan, vilket vi ser i tabell 5. Verksamhetschefen skriver: 
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”Volymmässigt är assistenterna flest och de arbetar mest i klasserna. Vissa elever kräver 

enskild undervisning p.g.a. ’sociala fobier’” (Enkät 3 2012:1-2). 

 
Tabell 5. De specialpedagogiska insatsernas tidsmässiga organisering Skola C. (Visar del av heltid) 

Vi ber specialpedagogen på Skola C beskriva hur det specialpedagogiska arbetet kring dyslexi 

och ADHD är organiserat på skolan. Grunden till arbetet är att överlämningarna från 

grundskolan sker smidigt, och att de rutiner som finns för de elever som är i behov av särskilt 

stöd fullföljs. På skolan finns det en grupp dyslektiska elever samt några elever med så 

kallade neuropsykiatriska diagnoser. Dessutom sker det även en sorts överlämning när det 

kommer till vilka elever som är i behov av hjälpmedel, såsom tekniska sådana i form av 

datorer. De elever som haft datorer tidigare i grundskolan erbjuds även detta då de börjar 

gymnasiet (Mejlintervju 3 2012). 

 

En överlämning, berättar specialpedagogen, sker alltid med föräldrarnas godkännande. I 

början av höstterminen lämnar specialpedagoger information till samtliga undervisande lärare 

till eleven. Förutom detta har de träffar med eleverna och deras föräldrar inför skolstarten, för 

att planera behovet av stödinsatser på gymnasiet (Mejlintervju 3 2012). Följande direkta citat 

beskriver hur detta går till: 

 

Stöd planeras utifrån elevens behov som framkommer av de kartläggningar som görs kring elevens 

studiesituation. Åtgärdsprogram upprättas för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. I 

rollen som specialpedagog arbetar är det mycket viktigt med ett nära samarbete med lärarna. 

Samarbete med föräldrarna är också mycket viktigt kring eleverna (Mejlintervju 3 2012:1). 

 

På frågan vilka specifika arbetssätt eller metoder de använder sig av i arbetet med elever med 

ADHD svarar specialpedagogen att det hela varierar beroende på hur situationen ser ut för 

den enskilde eleven. Informanten menar att det är ”viktigt att utgå från den enskilde elevens 

behov” och att det är stor skillnad på vad olika elever med samma diagnos är i behov av för 

stöd eller hjälp. Vad som då blir viktigt är att se till att man har möjlighet att ha en god 

planering och god framförhållning kring elevens start på gymnasiet. Specialpedagogen anser 
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att det är viktigt att se till elevens situation och behov under hela skoldagen, och planera 

därefter. Vissa elever följer sin ordinarie klass fullt ut medan andra har ett så kallat 

specialutformat program och läser fyra år på gymnasiet (Mejlintervju 3 2012). 

 

Specialpedagogen fortsätter med att beskriva de specifika arbetssätt som de tillämpar på 

skolan när det kommer till elever med dyslexi. Informanten skriver att alla elever i årskurs ett 

genomgår en så kallad ”screening”, där eventuella brister uppmärksammas och elever med 

låga resultat kan erbjudas stöd (Mejlintervju 3 2012). 

 

Information går sedan ut till lärarna, både om diagnosen samt hur de kan hjälpa de läs- och 

skrivsvaga eleverna i skolan. Till exempel ska eleverna ha rätt att göra prov med förlängd tid 

såväl som möjligheten att göra prov muntligt. Dessutom har eleverna rätt till vissa 

hjälpmedel, t.ex. dator (Mejlintervju 3 2012). 

 

Specialpedagogen berättar att de i sitt yrke har behörighet att göra läs- och skrivutredningar 

och informanten beskriver sitt uppdrag på följande sätt: ”I min roll som specialpedagog har 

jag regelbunden kontakt med elev, föräldrar, lärare och assistenter kring elevens 

studiesituation och planerar elevens behov av stödinsatser” (Mejlintervju 3 2012:1). I vissa 

fall förekommer stöd från assistenter, vilket har blivit allt mer vanligt på skolan. Även 

samarbeten med övriga instanser förekommer, dvs. BUP, habilitering och lokala kris – och 

behandlingscenter. Dessutom erbjuds elever med diagnos särskilt stöd från 

Arbetsförmedlingen efter avslutad utbildning (Mejlintervju 3 2012). 

 

Vi frågar varför arbetet är upplagt på detta sätt, och om det finns några statliga, kommunala 

eller lokala riktlinjer som styr. Svaret vi får är att det är styrdokumenten som styr samt att de 

under årens gång har hittat ett bra arbetssätt med beprövade metoder. I intervjun beskriver 

informanten att skolan har nya rutiner kring anmälningsplikten för lärare och arbetet med 

åtgärdsprogram samt uppföljning. Det är mycket viktigt att nu försöka hitta bra rutiner när de 

har en ny skollag att följa (Mejlintervju 3 2012). 

 

I fallkommunen som helhet är det specialpedagogiska arbetet decentraliserat på skolnivå och i 

arbetet innefattas: utredning, samtal, handledning, samarbete, undervisning, enskilt, i klass 

och i grupp, utredning, dokumentation och planering. I kommunen finns ett fastlagt 

målsättningsdokument för den specialpedagogiska verksamheten förutom de sedvanliga 

styrdokumenten, som skollag och läroplan. 

 

Det specialpedagogiska arbetet i fallkommunen innefattar för specialpedagogerna organiserad 

överlämning från grundskolan med föräldrars godkännande, att informera lärare, och att hålla 

regelbunden kontakt med rektorer. Dessutom ingår dagligt och regelbundet arbete med elever, 

pedagogiska kartläggningar som grund till åtgärdsprogram, samt att alltid individanpassa 

stödet efter elevernas olika behov.  

 

I arbetet med elever med en ställd ADHD-diagnos innefattas förutom de ovan nämnda även 

kontakt med bland annat BUP och föräldrar, samt att se till att elevens behov står i centrum. 
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Förutom detta understryks även god planering och framförhållning som viktiga aspekter i 

detta arbete i fallkommunen. När det kommer till dyslexi så görs ett screening-test i början av 

första terminen för att fastställa eventuella läs- och skrivsvårigheter. Med diagnos eller tydliga 

tecken har eleverna bland annat rätt att få information om vilket stöd de är berättigade till, 

samt att göra prov muntligt.  

 

Ökning 

På frågan kring ökningar av elever i behov av stöd så svarar alla verksamhetschefer att det har 

skett en tydlig ökning, och många anser även att denna är kraftig (Enkät 1 2012) (Enkät 2 

2012) (Enkät 3 2012). En verksamhetschef på Skola B skriver att även om det har skett en 

ökning kring elever i behov av stöd är det snarare andelen elever med diagnos som har ökat 

mycket (Enkät 2 2012). Som förklaring på detta skriver verksamhetschefen på Skola A: 

 

'Vi har en skola för alla', eleverna går kvar, skrivs inte ut eller till IV/praktik som förr. Den 

samlade medvetenheten och kunskapen i samhället om olika funktionsnedsättningar har ökat. Fler 

elever utreds. Rätten till särskilt stöd har ökat. Fler elever och föräldrar framför önskemål om 

utredning samt önskemål om stöd och särskilt stöd utifrån diagnos (Enkät 1 2012:1). 

 

Då specialpedagogerna på Skola A får frågan om de märkt om behovet hos eleverna har ökat 

svarar de att det absolut har ökat. Detta kan bero på den ökade medvetenheten som finns hos 

eleverna idag, menar informanterna och skriver ”vi upplever att fler elever ber om hjälp” 

(Mejlintervju 1 2012:1). Dessutom tror de att ökade kunskaper om läsinlärning i grundskolan 

leder till ökade insatser. Specialpedagogerna tror att eftersom de har mer kunskap och 

medvetenhet idag, kan de på ett bättre sätt fånga upp eleverna tidigt (Mejlintervju 1 2012). 

 

Vi tror att vi ser allt bättre idag, till exempel tecken på inlärnings- och koncentrationssvårigheter, 

men att det ändå kanske inte hjälper eleven. Vi gör självklart vårt bästa så att eleverna ska få det 

stöd de behöver (Mejlintervju 1 2012:1). 

 

Även specialpedagogerna på Skola B och Skola C skriver att behovet av stöd har ökat 

(Mejlintervju 2 2012) (Mejlintervju 3 2012). Detta kommenterar de från Skola B genom att 

skriva: 

 

Det är vårt uppdrag och vi har även utarbetat ett ”system/modell” som vi tycker fungerar. Vi vet 

att antalet diagnoser ökat markant och därigenom ser vi att behovet av resurser ökat. Vår relation 

till dessa elever har inte förändrats när vi möter dem en och en (Mejlintervju 2 2012:2-3). 

 

I fallkommunen har det skett en tydlig ökning av diagnostiserade elever, som föreslås bero på 

den ökade medvetenheten, bland elever såväl som skolpersonal. 

 

Specialpedagogiskt arbete i praktiken 

På Skola A går arbetet med elever som får specialpedagogiska insatser går till på så sätt att 

specialpedagogen alltid träffar eleven ett par gånger i samband med kartläggningar av 

eventuella svårigheter. Under dessa tillfällen är elevens egna synpunkter mycket viktiga, 

menar informanterna. Sedan mejlas informationen ut till berörda lärare, mentorer och 
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rektorer. I förekommande fall upprättas sedan ett åtgärdsprogram, alternativt görs en 

basutredning (Mejlintervju 1 2012). 

 

Även på Skola B sker det specialpedagogiska insatser genom regelbundna träffar med 

eleverna, specialpedagogerna, lärarna, föräldrarna, rektorerna m.fl. och hjälpmedel beslutas 

utifrån elevens behov. I intervjun skriver specialpedagogerna att föräldrarnas roll ofta 

varierar, detta beror inte bara på det egna barnet behov av stöd utan även på det egna 

engagemanget. Specialpedagogerna påpekar i intervjun att även elevernas medverkan kan 

variera, ofta efter motivation (Mejlintervju 2 2012). 

 

Arbetet med elever som får specialpedagogiska insatser på Skola C förutsätter regelbundna 

samtal med eleven och kontakt med dennes föräldrar. Samtidigt påpekar specialpedagogen 

vikten vid ett gott samarbete med lärare och assistenter samt ett gediget kartläggnings- och 

åtgärdsprogram. Specialpedagogen fortsätter med att beskriva hur denne anser att de arbetar 

utifrån uppdraget som specialpedagogen har i skolan och att de genom erfarenhet har hittat en 

roll som fungerar (Mejlintervju 3 2012). 

 

Verksamhetschefen på Skola A förklarade att specialpedagogens arbetsuppgifter har breddats 

och utökats de senaste tio åren av en mängd olika orsaker. Ökat samarbete och överlämning 

från grundskolan, samt att fler diagnostiserade elever kommer från grundskolan är några av 

orsakerna. Sedan nämner hon ett nytt samarbetsavtal mellan kommuner och landsting, skolans 

basutredning som görs vid misstanke om neuropsykiatriska diagnoser och att även Skolverket 

har ökat kraven på utredning och dokumentation vid åtgärdsplanering (Enkät 1 2012). 

 

Det specialpedagogiska arbetet i fallkommunen innebär i praktiken att specialpedagogerna 

träffar eleven för kartläggning, där elevens egna synpunkter är viktiga. Dessutom förmedlas 

regelbundet information till berörda parter. Åtgärdsprogram upprättas också, med varierad 

medverkan av elev och förälder och en basutredning görs i vissa fall. 

 

3.2 Gymnasieelevers och föräldrars upplevelser efter diagnosbesked i 
en fallstudiekommun i norra Sverige  

 

Som föregående delstudie presenteras även denna under tematiska kategorier som grundar sig 

i frågeställningen och har utgångspunkt i de frågeområden som belyses i intervjuerna. Först 

presenteras resultatet från eleverna, där de tematiska kategorierna är: trivsel, diagnosen, 

reaktioner på att diagnostiseras, stöd och bemötande i skolan, stöd hemifrån. Därefter följer 

resultatet från föräldrarna, under dessa tematiska kategorier: utredningsprocessen och skolans 

bemötande, hjälp och stöd i hemmet, hjälp och stöd i skolan och föräldrarnas syn på barnens 

upplevelser. 
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3.2.1 Elever 
 

Trivsel 

När det kommer till trivsel är både Miranda (Intervju 5 2012) och Evelina (Intervju 2 2012) 

positiva till sin skolsituation då de trivs med att de får träffa kompisar och lära sig nya saker. 

Dock säger Evelina (Intervju 2 2012) att det är svårt att koncentrera sig och få något gjort om 

det är stökigt i klassrummet. Miranda (Intervju 5 2012) däremot uppskattar att det är lite livat 

då hon inte kan koncentrera sig på det hon ska göra ifall det är knäpptyst. Jakob (Intervju 1 

2012) trivs bra tack vare sina klasskamrater och det faktum att han i sin utbildning får chansen 

att arbeta med händerna. Även Julia (Intervju 3 2012) nämner klasskamraterna som en 

anledning till att hon trivs i skolan och i klassen. Hon tillägger att det också finns en del 

intressanta lärare. Hon säger: ”Jag gillar när det finns tid till att diskutera, så det blir intressant 

när lärare låter oss göra det även när det egentligen inte var planerat så” (Intervju 3 2012:4). 

Det som Alice (Intervju 4 2012) nämner som trevligt och roligt i skolan är ämnena historia 

och idrott, samt rasterna eftersom hon då slipper anteckna. Dessutom trivs även hon till stor 

del med sina klasskamrater även om hon inte anser sig passa ihop med alla. Detta var en av 

anledningarna till varför hon gjorde ett aktivt val att till en början inte berätta för sina 

klasskamrater på gymnasiet att hon hade dyslexi. Hon förklarar:   

 

Jag gillar inte att vara tjejen med dyslexi. Det är inte det att man skäms för det, man vill bara inte 

ha den där stämpeln med allt det innebär. Tyvärr så tror jag att folk ser en som dummare (Intervju 

3 2012:2). 

 

Alice (Intervju 4 2012) upplever även att skolan kan vara tuff och stressig på grund av de 

höga krav som ställs och det höga tempo som lärarna håller. Det höga tempot menar hon 

försvårar studietiden och i många fall har det fått henne att känna sig mycket frustrerad och 

ibland dum. Det Miranda (Intervju 5 2012) nämner som negativt är ifall lärarna är för stränga, 

vilket hon reagerar på genom att gå därifrån eftersom hon blir arg. Det gör det hela tråkigt och 

ointressant, tycker hon. Både Julia (Intervju 3 2012) och Evelina (Intervju 2 2012) trivs 

ganska bra på skolan och med sin klass, även om det inte alltid känns perfekt, medan Jakob 

(Intervju 1 2012) inte tycker att det finns något som gör att han inte trivs, i vare sig skolan 

eller klassen. 

 

Det framkommer av resultatet att de elever vi pratat med anser sig trivas i skolorna i 

fallkommunen, men endast till en viss grad då det finns både positiva och negativa aspekter. 

Det positiva som lyfts är vissa skolämnen samt den sociala biten med att träffa kamrater. 

Däremot tycker informanterna att det kan vara stökigt och stressigt med höga krav och stränga 

lärare. Överlag verkar trivseln på skolorna i fallkommunen vara okej, även om det inte alltid 

känns perfekt.   

 

Diagnosen 

De flesta av våra informanter har fått sin diagnos under gymnasietiden, eller i nära anslutning 

till den. Enda undantaget är Jakob (Intervju 1 2012) som fick sin diagnos redan på lågstadiet. 

Han berättar att det var när han gick i ettan eller tvåan som han blev diagnostiserad med 
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dyslexi. Julia (Intervju 3 2012) å andra sidan fick sin diagnos för ett tag sedan då hennes 

pojkvän trodde att hon kunde ha ADHD. Han reagerade på hennes sätt att läsa, vilket påminde 

honom om hur ett av hans syskon, som har diagnosen ADHD, läste. Miranda (Intervju 5 

2012) däremot, fick sin diagnos för ett år sedan då hon gick i nian. Anledningen till att det 

tagit så lång tid för henne att genomgå en utredning är främst för att flera i hennes närhet 

ansåg att det inte kunde vara något ”fel” på henne, även om andra påpekade möjligheten. Det 

var inte förrän hon själv kände att hon ville genomgå en utredning, då hon kände att det var 

något som var fel, som detta blev av. 

 

Diagnosen dyslexi fick Alice (Intervju 4 2012) första året på gymnasiet, men hon har under 

hela sin skolgång vetat om och fått specialundervisning för sin dyslexi. Hon berättar hur 

hennes mamma började misstänka att hon hade dyslexi redan i ettan på lågstadiet. Alices 

mamma är själv dyslektiker och kunde lätt känna igen tecknen på läs- och skrivsvårigheter. 

Då blev det, som Alice säger: ”glasklart att jag hade problem att läsa” (Intervju 4 2012:2). 

 

Sin ADHD-diagnos fick Evelina (Intervju 2 2012) nu under vårterminen, alltså alldeles 

nyligen. Detta var något hon valde att utreda för att hon insåg att hon inte längre orkade med 

skolan utan att få svar på det hon länge misstänkt, så att hon kunde få mer hjälp med 

skolarbetet. Tidigare har hon alltid fått ta med sig skolarbetet hem då hon inte orkade göra 

något på skolan på grund av allt liv i klassrummet och korridorerna. Sedan var hon även 

rastlös, vilket innebar att hon hade svårt att koncentrera sig. ”Så därför bestämde jag mig då 

för att bara ta tag i det och få min diagnos” (Intervju 2 2012:1), förklarar hon och tillägger att 

utredningen gick väldigt fort. 

 

De flesta informanterna i fallkommunen fick diagnos först på gymnasiet och av olika 

anledningar har de inte genomgått en utredning tidigare. En del av informanterna har gjort ett 

aktivt val att inte göra detta tidigare, medan andra fick upp ögonen för utredningen av deras 

diagnos mycket senare. Förslaget att genomgå en utredning har inte kommit från skolans sida, 

utan från familjemedlemmar eller andra i informanternas närhet.  

 

Reaktioner på att diagnostiseras 

När Julia (Intervju 3 2012) fick veta att hon hade ADHD blev hon först väldigt arg och 

besviken. Anledningen till varför hon reagerade så var främst för att hon upplevde att hon 

hade fått gå igenom så mycket, utan att få veta vad det berodde på och för att ingen hade 

reagerat. Hon tror att om någon hade fångat upp henne så skulle hennes betyg varit mycket 

bättre och hon skulle med hjälp av medicinering sluppit vara konstant trött. Hennes ilska 

mildrades något när hennes far påpekade att hon i alla fall fått veta det i relativt ung ålder, 

vilket fick henne att inse att det inte skulle hjälpa henne att vara arg. Hon påpekar att det finns 

mindre information om hur ADHD hos flickor uttrycker sig och fortsätter: 

 

Därför är det viktigt att jag är öppen med min diagnos. Och det är fruktansvärda problem med att 

få folk att prata och visa att man har diagnosen, då man är rädd för vad folk ska säga. Och jag 

kände bara att det inte skulle vara jag. Jag har aldrig tänkt skämmas eller försöka gömma mig. 

Men samtidigt har jag inte tänkt använda det som en ursäkt för att inte göra saker. Jag är ju inte 

ADHD, jag är ju en person som har det (Intervju 3 2012:5). 
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Även om hon inte tycker att ADHD är en ursäkt för något, menar hon att det underlättar för 

henne då det förklarar en hel del av hennes problem.  Sedan övergår hon till att berätta om 

testerna hon fick genomgå under utredningen och hur hon kom till insikt med hur stora 

svårigheter hon har inom vissa områden. Detta fick henne att tänkta: ”Shit, hur var det jag 

över huvud taget klarade skolan?” (Intervju 3 2012:5). Men hon anser samtidigt att hon har 

haft tur då hon utan sin ADHD tror att hon skulle haft det väldigt lätt för sig i skolan. 

 

Till skillnad från Julia (Intervju 3 2012) som inte tycker att man kan använda sin diagnos som 

en ursäkt, tycker Evelina (Intervju 2 2012) det faktiskt har gett henne något att skylla på. Hon 

tycker att diagnosen har lett till att det blivit lättare i skolan, då hon nu får möjlighet att göra 

prov enskilt. När vi pratar om det stöd hon får så tycker hon att det är närmast obefintligt. 

Däremot erkänner hon att hon inte själv har bett om det heller, då hennes kunskap om ADHD 

och rätten till stöd är väldigt liten. När Evelina fick börja medicineras för sin diagnos kunde 

hon börja koncentrera sig på skolan, vilket ledde till att hon orkar mer och att allt i skolan 

fungerar bättre. 

 

Jag får ju inte ta hem allt och jobba två gånger. Alltså det blev ju som dubbel skolgång innan. För 

att jag orkade ju inte göra uppgifterna där (Intervju 2 2012:2). 

 

Hon förklarar att hon kunde missuppfatta instruktioner och andra uppgifter, men att hon efter 

diagnosen har börjat kräva av vissa lärare att de ska förklara uppgifterna mer noggrant. 

Evelina har inte så mycket kvar av gymnasiet men har länge gått runt med tanken att hon har 

ADHD (Intervju 2 2012). 

 

Att ha fått en diagnos har av Evelina upplevts som positivt eftersom det förklarar hennes 

beteende. Tidigare ville hon inte göra en utredning, då hon var orolig att utpekas som 

annorlunda eftersom hon vid den tidpunkten inte visste vad ADHD var och innebar. Under 

första året på gymnasiet fick hon höra att hon borde göra en utredning eftersom det skulle 

hjälpa henne, men detta vägrade hon. Idag skäms hon inte för att berätta att hon har ADHD, 

och tillägger med ett skratt att det är skönt att ha något att skylla på ibland (Intervju 2 2012). 

 

Att få en diagnos har för Miranda (Intervju 5 2012) inneburit ny självinsikt och en sorts 

trygghetskänsla i vem hon är och hur hon är som person. Hon beskriver känslan genom att 

svara: 

 

Jag blev glad! För då visste jag ju varför jag var som jag var. För jag har alltid trott att det har varit 

något, för jag har alltid varit annorlunda (Intervju 5 2012:1). 

 

Efter att Miranda (Intervju 5 2012) fått sin diagnos så känner hon att hon har fått en 

fungerande klassrumssituation då lärarna erbjuder henne andra lösningar, på hennes egna 

villkor. Till en början kände hon sig utpekad i klassrummet då lärarna var osäkra och därför 

krävde absolut tystnad i klassrummet för de som behöver extra koncentration. Hennes 

reaktion på detta blev då att lämna klassrummet i ilska över att ha blivit uthängd. Hon 
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förklarar vidare att en del klasskamrater inte velat umgås med henne på grund av hennes 

diagnos, eftersom klasskamraterna tror att det är något fel på henne. Men som helhet känner 

hon sig nöjd med den hjälp hon fått på grund av sin diagnos. 

 

Eftersom både Alice (Intervju 4 2012) och Jakob (Intervju 1 2012) vetat om sin dyslexi sedan 

barnsben, minns de inte riktigt hur det kändes att få höra det. Jakob (Intervju 1 2012) tror 

dock inte att han brydde sig så jättemycket om att ha fått en diagnos. Han har heller inget 

minne av att någon i hans omgivning reagerat på något speciellt sätt. Han säger så här kring 

sin egen reaktion på sin diagnos:  

 

Jag är inte så mycket för att plugga och sådär [paus] det hade nog varit värre om jag hade tyckt om 

att plugga och så inte klarat det (Intervju 1 2012:1). 

 

Alice (Intervju 4 2012) tror inte heller att hon brydde sig särskilt mycket, och detta tack vare 

att hennes mamma kunde förbereda henne och hjälpa henne då det blev svårt. Även om det 

ibland blev jobbigt då hennes klasskamrater var bättre på vissa saker än henne och att hon var 

tvungen att lämna klassen för att få stödundervisning ibland, minns hon tillbaka på de tidigare 

åren i grundskolan med tacksamhet till sina specialpedagoger. Dessa gjorde undervisningen 

rolig och lärorik, menar hon. Hon beskriver tiden med en specifik specialpedagog på följande 

sätt:  

 

Jag fick känna mig speciell [paus] jag tror det hjälpte. Jag kände mig aldrig dum när jag var med 

henne, för hon berömde och gjorde det så roligt och naturligt. Ehh… jag tror det hjälpte mig med 

mitt självförtroende också (Intervju 4 2012:3). 

 

Det var först på gymnasiet som hon genomgick en utredning och fick sin diagnos fastställd på 

papper. Det var hon själv som bad om en utredning, för att hon visste att hon hade rätt till 

visst stöd. Under högstadiet hade det börjat bli jobbigare, både med skolan och i kontakt med 

andra elever. Hon berättar att hon ofta kände sig dum och ville således ta reda på mer om 

dyslexi. Med glimten i ögat och nära till skratt beskriver hon sin situation: ”Dyslexi är som att 

ha en teflonhjärna! Helt enkelt för att inget fastnar” (Intervju 4 2012:2-3). 

 

Reaktionerna på en diagnos varierar i fallkommunen. Bland de elever som vi intervjuat 

framkommer det att allt från ilska och besvikelse till självinsikt och trygghetskänsla har varit 

resultatet av att få en diagnos. I och med en diagnos, kunde informanterna ställa högre krav på 

skolorna i fallkommunen, t.ex. lösningar utifrån deras behov.  

 

Stöd och bemötande i skolan 

Ingen av våra informanter har idag stödundervisning som har arbetats fram i samarbete med 

specialpedagoger. Dock får Julia (Intervju 3 2012), Evelina (Intervju 2 2012), Miranda 

(Intervju 5 2012) och Alice (Intervju 4 2012) ett visst stöd av sina lärare i olika former även 

om Alice tycker att det inte har varit helt utan motgångar. Hon beskriver hur hon gång på 

gång varit tvungen att diskutera till sig vissa rättigheter, till exempel att få mer tid på sig vid 

provtillfällen, göra skriftliga prov muntligt eller få anteckningshjälp. Många gånger fick hon 
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ett blankt nej av lärarna, och när det kom till anteckningshjälp kunde hon bara få det om hon 

bad en klasskamrat att hjälpa henne. Hon beskriver sina känslor med att säga: 

 

Att fråga en klasskompis tyckte jag var väldigt utpekande och väldigt pinsamt. Och det var ungefär 

som att skriva att jag var dum huvudet i pannan. Det var ungefär så det kändes. Så, jag bad inte om 

det (Intervju 4 2012:4). 

 

Detta var dock inte något som hon hade problem med på högstadiet då hon anser sig ha fått ett 

fullgott stöd. Hon beskriver sin tid på gymnasiet som ett scenario hon inte riktigt är nöjd med. 

Enligt henne skulle personalen på Skola C vara förberedd på att hon skulle gå på skolan. 

Eftersom hon har haft stödundervisning i stort sett under hela sin skolgång blev hon 

informerad att det skulle hon även få på gymnasiet. Hon fick veta att överlämningen skulle 

ske och att alla berörda lärare skulle vara insatta i hennes situation och vad hennes 

problematik var (Intervju 4 2012). 

 

Det skulle ju tas upp. Men [paus] det här skedde ju aldrig! Dom hade ingen aning när jag kom att 

jag hade dyslexi och behövde stöd. Dom hade ju ingen aning om det eller att jag hade rätt till vissa 

saker. Jag tycker att jag har blivit mer motarbetad av lärarna än fått hjälp (Intervju 4 2012:3). 

 

Även Miranda (Intervju 5 2012) ser tillbaka på sin tid i grundskolan som en tid då hon hade 

tillgång till mer stöd och hjälp. Efter att hon fått sin diagnos i nian, fick hon vara i en mindre 

grupp tillsammans med två andra som också hade ADHD. De hade då egna lektioner med en 

lärare och lite friare regler kring raster och dylikt. Detta är ett arbetssätt som inte sker i hennes 

nuvarande utbildning, vilket hon är glad över. Hon känner att gymnasiet istället är mer fritt 

över lag och att lärarna ger henne möjligheten att ta rast tidigare ifall hon känner att hon inte 

kan koncentrera sig på skolarbetet. Miranda förklarar att lärarna ser fördelarna med att hon 

arbetar så länge hon kan och sedan tar rast, istället för att sitta och göra ingenting. 

 

På frågan om hon har någon kontakt med specialpedagoger säger hon att det inte är något hon 

har bett om och därför inte fått. Hon drar sig till minnes att detta var något som hon hade när 

hon gick i nian men som inte fortsatt under gymnasiet. Miranda säger att hon vet att det finns 

specialpedagoger på en av de andra gymnasieskolorna, men att hon inte vet ifall det finns på 

hennes skola (Intervju 5 2012). 

 

När vi frågar Alice (Intervju 4 2012) hur hennes situation ser ut idag med stöd från skolan 

visar det sig att hon får så gott som inget stöd, samt att hon upplever att kommunikationen 

mellan skolan och alla inblandade har brustit. Hon berättar att den enda specialundervisningen 

hon har blivit erbjuden var under årskurs ett på gymnasiet á 20 minuter i veckan, där Alice 

träffade med en specialpedagog under håltimmar eller längre raster. Vi frågar henne hur hon 

upplevde stödet, till vilket hon svarar att hon inte tyckte att det gav henne någonting. För det 

första ställer hon sig kritiskt till att tiden med specialpedagogen var så liten, och för det andra 

tycker hon inte att den hjälp hon fick var det hon behövde. Hon berättar att de jobbade mycket 

med tje-ljud, vilket hon i och för sig medger ha problem med, men hon hade velat ha mer 

hjälp med studieteknik och litteraturläsning.  
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Alice är själv väldigt påläst när det gäller dyslexi och väldigt insatt i vilket stöd hon kan få 

som elev. Denna information har hon tagit reda på själv genom olika typer av medier och 

tidigare specialpedagoger på grundskolan. Men, en del rättigheter som hon har rätt till hade 

hon ingen aning om i början och hon menar att om hon hade fått reda på det tidigare hade hon 

kanske ”bråkat lite mer” (Intervju 4 2012:4). Hon tycker att det är för sent att ta itu med det 

nu. 

 

Idag har Alice (Intervju 4 2012) dock inget stöd från vare sig specialpedagog eller lärare och 

detta beror mycket på att det ”rann ut i sanden” när hon gick i tvåan. Hon berättar att varken 

hon eller specialpedagogen tyckte att det gav så mycket, och när vi frågar henne hur hon 

upplevde det svarade hon att hon känner sig utelämnad. Hon berättar om hur förvirrande 

situationen var i tvåan, då hon blivit beviljad en hjälp- eller stödperson som hon för det första 

inte visste namnet på och för det andra, inte visste vad hon var till för annat än att finnas där 

för henne om det skar sig med lärarna. Alice fick träffa denna person en gång, sedan tappade 

hon kontakten med henne och specialpedagogen kunde inte hjälpa henne. Alice berättar hur 

hon sedan glömde bort denna person och nu inte ids ta itu med det. Men trots att hon har det 

kämpigt i skolan upplever hon ändå att det finns en lärare på skolan som tar henne seriöst och 

vill hjälpa. 

 

Det jag tycker om med han är att han är så öppen till att jag har dyslexi och han ser till att jag kan 

vara förberedd till lektionerna. Jag upplever att de andra lärarna tycker att dom gör en en tjänst om 

man får göra till exempel muntliga prov. Då är man jobbig (Intervju 4 2012:4). 

 

Alice (Intervju 4 2012) berättar hur frustrerad hon är att inte tas på allvar och att behöva tjata 

sig till saker och ting som hon är berättigad. Hon är less på att lärarna inte vet vilka rättigheter 

hon har och att de är skyldiga att förse henne med stöd på deras lektioner. På grund av detta 

ids hon inte driva frågan vidare. Istället säger hon: 

 

Jag bad ju om mer stöd i skolan, men nekades. Inte ens nu i trean har dom fixat sånt som borde 

varit fixat sen länge [paus] jag har ju blivit tvungen att lösa det på andra sätt (Intervju 4 2012:5). 

 

Inte heller Jakob (Intervju 1 2012) får någon specialundervisning nu på gymnasiet, eftersom 

han menar att han är så gott som friskförklarad från sin dyslexi idag. Däremot fick han 

specialundervisning ända upp till årskurs sex. Han minns att han kände det som att arbetet 

kring dyslexi var ganska nytt då. ”Det var som lite på prov, allting” (Intervju 1 2012:2), 

menade Jakob. Han tyckte dock att den hjälp han fick med dubbelstavning och å, ä, ö var helt 

okej. På frågan huruvida han genomgått någon slags utredning under tiden han gått skola, 

svarade han att han inte har gjort det. Han kan inte minnas att han någonsin träffat med en 

specialpedagog. Dock drar han sig till minnes att han ungefär en gång i veckan fick gå ifrån 

klassen och sitta med en annan lärare och göra skrivövningar på dator. Han tyckte att detta 

förfaringssätt var jobbigt, då det fick honom att känna sig utstött. Det var endast inom svensk- 

och engelskundervisningen som Jakob fick specialundervisning. Resten av tiden var han i sin 

ordinarie klass, vilket han tyckte var ganska bra. På lågstadiet fick han mycket hjälp även 

hemma av sina föräldrar, vilket han ser som mycket positivt eftersom det har underlättat hans 

skolgång mycket. 
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När vi återgår till att tala om gymnasiet, anser han sig inte vara i behov av 

specialundervisning då det går ganska bra för honom ändå. Det skedde dock ingen 

överlämning mellan grundskolan och gymnasieskolan.  

 

Ingen visste väl om att jag hade eller hade haft dyslexi. Jag vet inte ens om jag är helt 

friskförklarad, om man ens kan bli det. Det sägs att 90 % i min klass har dyslexi, men jag vet ju 

inte om det är sant. Vår lärare säger att vi inte stavar så bra… och så… [paus]. Man kan ju tänka 

att man bör ha reagerat (Intervju 1 2012:3). 

 

Han erkänner att han har kvar yttringar av sin dyslexi än idag, även om det inte är lika mycket 

eller stör honom särskilt i skolan. När vi frågar om han känner att han behöver mer hjälp, 

svarar han nekande och menar att han inte tror att det skulle bli så mycket bättre av det. Jakob 

kommer gå ut med slutbetyg, men poängterar vikten vid att dyslexi upptäcks tidigt, som i 

hans fall. Han tror att det skulle vara nästintill omöjligt att hinna åtgärda problemen om de 

upptäcks för sent. Slutligen tycker Jakob att han har fått den hjälp och det stöd han har behövt, 

även om han fortfarande dras med sin dyslexi (Intervju 1 2012). 

 

Evelina (Intervju 2 2012) har inte erbjudits någon specialundervisning av skolan, utan känner 

att all hjälp och stöd istället har kommit från annat håll. Såhär förklarar hon sin situation.   

  

Jag får inte alls mycket hjälp, men jag får kräva att få sitta i ensamma rum och sådär. Men det 

gjorde jag ju inte innan jag fick min diagnos. Då krävde jag inte det. Då satt jag bara och 

dagdrömde och typ var i egna tankar i klassrummet. För jag kunde inte alls hänga med, eller 

koncentrera mig. Det brann under fötterna. Jag kunde inte sitta still. Men då sa de bara att jag var 

stökig (Intervju 2 2012:3). 

 

Det Evelina (Intervju 2 2012) saknar i form av stöd är främst kunskaper hos de undervisande 

lärarna. Hon berättade för sina klassföreståndare om att hon hade fått en diagnos, men fick 

ändå inte det stöd som hon hade förväntat sig. Evelina tog för givet att detta skulle föras 

vidare till hennes andra lärare, vilket hon är osäker på om det har skett. Till sina 

klassföreståndare sa hon dock: 

 

Det enda jag vill ha klart för er är att jag vill sitta i eget rum och göra prov och sådana där grejer så 

att jag får koncentrera mig! (Intervju 2 2012:4). 

 

Hon erkänner däremot att klassföreståndarna var positivt inställda till att hon hade fått en 

diagnos, som förklarade hennes beteende under lektionerna (Intervju 2 2012). 

 

Evelina (Intervju 2 2012) gör sedan en tillbakablick till högstadiet där hon anser sig ha blivit 

riktigt dåligt behandlad. Istället för att någon reagerade på hennes beteende och rastlöshet, 

dömde de henne som stökig och rebellisk. Hon hade ingen önskan att sitta i klassrummet utan 

korridorernas ytor lockade mer då hon kunde springa runt och röra på sig. 

 

Men det är ju så, när det bara brinner under fötterna på en, så man... Jag kan inte alls alltså sitta 

ned i flera timmar och bara... Jag kan inte göra klart alls (Intervju 2 2012:5). 
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När vi kommer in på ämnet betyg berättar hon stolt att hon kommer att gå ut med slutbetyg, 

trots sina svårigheter att få något gjort i skolan. Evelina anser att hon har ryckt upp sig rejält 

jämfört med året innan då hon inte brydde sig lika mycket om skolan. Hon känner dock att det 

från lärarnas håll varit lite dåligt med stöd kring hennes funktionsnedsättning, vilket hon tror 

beror på bristande kunskap inom ämnet (Intervju 2 2012). 

 

Det som varit problematiskt för Evelina (Intervju 2 2012) i skolan är främst koncentrationen, 

vilket har gjort att hon inte hängt med på genomgångar och hamnat efter när det gäller 

grammatiken i språkämnena. Detta är något som hon anser har: ”pajat allt” (Intervju 2 2012:6) 

för henne, då hon gått miste om viktiga grundstenar. 

 

När vi pratar om specialpedagoger är Evelina (Intervju 2 2012) osäker på ifall hon ens har 

träffat något. Hon har själv bett om den hjälp hon anser sig verkligen behöva, men känner inte 

att hon blivit erbjuden några lösningar för att förbättra hennes situation. Dock kommer det 

fram att hon inte alltid gjorde alla uppgifter och muntliga redovisningar som skulle göras, 

vilket kanske berodde på en viss dispens, och därmed visad förståelse, från lärarnas sida. 

 

Även Julia (Intervju 3 2012) anser att den hjälp hon får direkt från sina lärare är i form av 

dispens på vissa uppgifter. Ibland kan hon få längre tid på sig att göra och lämna in uppgifter.  

Annars tycker hon inte att hon får någon hjälp alls från skolans håll, men tillägger att det är så 

lite kvar av terminen att det inte är något hon engagerat sig i. 

 

När det kommer till stöd och bemötande i skolorna i fallkommunen har ingen av 

informanterna stödundervisning som har arbetats fram i samarbete med specialpedagoger. De 

reaktioner som finns kring detta handlar om att inte bli tagen på allvar, att måsta tjata till sig 

stöd och hjälp från skolans håll. I fallkommunen visar det sig att elever ibland behöver 

diskutera sig till vissa rättigheter och att lärarna inte ger det stöd som eleverna förväntat sig. 

Dock berättar våra informanter att skolorna i fallkommunen har kunnat erbjuda viss form av 

dispens för olika uppgifter.  

 

Stöd hemifrån 

Alla våra informanter talar desto varmare om det stöd de har fått hemifrån, av sina föräldrar, 

med skolarbete. Dock berättar Julia (Intervju 2 2012) att det ändå inte räcker till då det är 

svårt för dem att förstå på vilken nivå hjälpen behövs. 

 

Så mina föräldrar visste ju inte alls hur de skulle göra. Och de försökte som uppmuntra mig. För 

det visste ju vad jag kunde lyckas med när jag lyckades. Så de försökte ju som peppa mig och 

stödja mig. Och nu i efterhand så har vi ju pratat mycket om det här. Och liksom de har ju bett om 

ursäkt, för de förstår ju kanske att det var inte rätt. Men det kan ju ingen veta. De hade ju ingen 

aning. De trodde ju att de gjorde rätt. ”Du kan det här. Du klarar det här”. Men för mig, varje gång 

att höra ”Du kan ju det här” var som att höra ”Varför gör du det inte?” Och det tärde ju ganska 

mycket (Intervju 2 2012:2). 
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Även Alice (Intervju 4 2012) påpekar att hon har ett otroligt stödsystem i hemmet, hos sin 

mamma och pappa. Hon berättar att föräldrarna har studerat många timmar med henne, och 

hade hon inte haft dem hade skolan varit mycket svårare än vad den faktiskt är idag. I värsta 

fall tror hon att hon hade gett upp. 

 

Innan diagnosen gjorde Evelinas (Intervju 2 2012) svårigheter att koncentrera sig att hon var 

tvungen göra alla sina arbeten hemma där hon kunde koncentrera sig och få hjälp av föräldrar 

och syskon. ”Huvudet kändes som en torktumlare” (Intervju 2 2012:5), säger hon, och 

förklarar att hon hade alldeles för mycket tankar som cirkulerade i huvudet på en och samma 

gång. Hon anser sig nästan ha gått dubbel skola innan, då hon först spenderade en dag i 

skolan för att sedan när hon kommit hem behöva göra allt skolarbete som inte gjorts under 

skoldagen. Enda anledningen till att hon ens var i skolan var för närvaron, eftersom hon inte 

ville gå miste om studiebidraget. Men hon uttrycker glädje över hjälpen hemifrån, med 

uppgifter och arbeten. 

 

Men jag behövde det. Hon... Ja, men jag kunde inte ens sätta igång. Men jag var tvungen att starta. 

Men då kollade jag på det, och hon bara ”du kan ju”. Jag hade för lite självkänsla (Intervju 2 

2012:6). 

 

På samma sätt talar Miranda (Intervju 5 2012) om svårigheten med att komma igång och hur 

hon uppskattar sina föräldrars medvetenhet om att hon inte kan vänta med detta till kvällen då 

hon är alldeles för uppe i varv, och därför ser till att detta blir gjort direkt hon kommer hem. 

Det hon tycker har känts bäst med att få sin diagnos är möjligheten att vara sig själv utan att 

de där hemma ska undra över hennes energifyllda beteende. Hon säger: 

 

Ja, nu har allt blivit så mycket bättre hemma. Eftersom nu får jag som vara såhär glädjespridare 

hela tiden. För att nu tycker de inte att det är jobbigt. För nu vet de ju hur jag är, och jag är ju så. 

Men jag kan ju inte ändra på det. Eller jag kan ju, men jag vill inte (Intervju 5 2012:2-3). 

 

Hon tycker att det är väldigt positivt att alla hennes familjemedlemmar nu vet varför hon är så 

framåt och tillägger att de till och med tycker att det är kul (Intervju 5 2012). 

 

När det kommer till stöd hemifrån är de intervjuade eleverna i fallkommunen mycket positiva. 

Då föräldrarna är medvetna om problematiken som kan uppstå i kring elever med antingen 

ADHD eller dyslexi, kan de hjälpa sina barn att skapa en miljö där de kan koncentrera sig. 

Detta stöd har gjort att eleverna inte har gett upp, men att bara stöd hemifrån inte räcker till.   

 

3.2.2 Föräldrar 
 

Utredningsprocessen och skolans bemötande 

Marlene (Mejlintervju 4 2012), vars son har diagnosen dyslexi, berättar att det tog lång tid 

innan hennes funderingar och misstankar togs på allvar av de lärare hon var i kontakt med och 

att det i slutändan var hon själv som var tvungen att kräva en utredning. Detta stämmer 

överens med hur Kerstin (Mejlintervju 5 2012), vars son har ADHD, har upplevt situationen 

och hon skriver vidare hur bemötandet från skolan, dvs. rektorer, lärare och specialpedagoger, 
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inte var det bästa och att hon är besviken. Hon skriver: ”Han blev beskylld för saker, även 

sånt han inte gjort” (Mejlintervju 5 2012:1). Även Marlene (Mejlintervju 4 2012) kände att 

skolan skyllde mycket på hennes son och hans brist på mognad. När vi frågar henne hur hon 

upplevde denna process svarar hon: ”Naturligtvis väldigt jobbig och frustrerande, eftersom 

man som förälder tror att läraren man har kontakt med vet bäst och har erfarenhet av liknande 

situationer” (Mejlintervju 4 2012:1). 

 

Både Lilian (Mejlintervju 6 2012), som har en dotter med ADHD, och Birgitta (Mejlintervju 7 

2012), vars dotter har dyslexi, har övervägande positiva erfarenheter av utredningsprocessen. 

Lilians (Mejlintervju 6 2012) dotter fick genom de sociala myndigheterna upp ögonen för 

dotterns behov av utredning och de fick mycket stöd av psykologer och annan personal på 

avdelningen där utredningen skedde. Lilian är mycket positiv till hur saker och ting 

hanterades och skriver: 

 

Processen har för mig varit väldigt positiv med ett bra bemötande från personal på ****** (ett 

kris- och behandlingscenter). Känns dock tråkigt att diagnosen kommit på slutet av utbildningen 

och inte tidigare då den kunde gjort mer nytta för hennes skolgång (Mejlintervju 6 2012:1). 

 

Även Birgitta (Mejlintervju 7 2012) är positiv till utredningen då dottern äntligen skulle ha 

skriftliga bevis på att hon har dyslexi. Hon är däremot mindre nöjd med bemötandet från 

personalen på grundskolan, som ville avvakta åtminstone tills flickan började trean innan de 

ville ta hänsyn till och räkna med att hon hade dyslexi. Ingen utredning gjordes som sagt då, 

men hon berättar att lärarna gjorde vad de kunde efter egen förmåga. Däremot säger Birgitta 

att lärarna inte hade några kunskaper om dyslexi, utan fick förlita sig helt på 

specialpedagogen. 

 

Trots att hon känner sig väl bemött av personal inom andra verksamheter är även Lilian 

(Mejlintervju 6 2012) lite tveksam när det kommer till skolpersonal. Hon berättar hur hon 

förklarat för sin dotters klassföreståndare att hon var under utredning, och fick då veta att det 

var många i den klassen som hade olika diagnoser och svårigheter. Däremot hade hon aldrig 

fått några signaler från skolans håll att de hade misstänkt att hennes dotter hade ADHD. 

Vidare skriver hon: ”Hon har sedan högstadiet blivit missförstådd och ansetts som både lat 

och stökig, utan att någon har analyserat över varför” (Mejlintervju 6 2012:1). 

 

Birgitta berättar vidare hur bemötandet från personalen på skolan förbryllade henne. Rektorns 

bemötande var positivt, tycker hon, men hon beskriver även en situation med en specifik 

lärare som var mycket negativt inställd till att hjälpa hennes dotter. Enligt henne blev det ett 

”ordentligt meningsutbyte” där läraren i fråga ansett att han inte kunde hjälpa flickan, 

eftersom ett ”bra betyg” skulle kunna leda till att hon tror att hon kan gå på högskola i 

framtiden (Mejlintervju 7 2012:1). Hon upplevde detta som mycket kränkande. Dock visade 

det sig att lärarnas inte alls hade informerats om flickans problematik och kände inte till 

hennes rättigheter, t ex förlängd tid på prov o.s.v. Detta var frustrerande för Birgitta, men hon 

förklarar att hon blev tvungen att ta ett steg tillbaka för dotterns skull.  
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Men eftersom min dotter ville vara självständig så visste vi inte så mycket om hur det var i skolan 

förrän i efterhand. Vi fick inte gå in och bråka för henne, som vi borde ha gjort med facit i handen 

(Mejlintervju 7 2012:1).   

 

Till skillnad från Birgitta valde Marlene (Mejlintervju 4 2012) att ta reda på mycket själv och 

frågade bland annat om det fanns talböcker som hennes son istället kunde få lyssna på. Som 

svar fick hon dock att detta visserligen kunde ordnas men endast senare, om de fortfarande 

var intresserade. Hon upplevde även det som om det var synd om dem, på grund av hennes 

sons problem med läs- och skrivinlärning. Personalen kunde inte förklara hur de insatta 

åtgärderna var tänka skulle hjälpa dem och informationen om vilka hjälpmedel som fanns var 

ytterst fattig.  

 

Marlene (Mejlintervju 4 2012) beskriver sedan hur den långa processen tills det att åtgärder 

sattes in kändes. Hon menar att eftersom det tog sådan lång tid blev det påfrestande och 

många gånger frustrerande. De fick aldrig kontakt med rektorer eller lärare. Hon skriver:  

 

Hjälpen vi fick var den specialpedagog som jag träffade en gång. Vi fick information om hur de 

skulle hjälpa min son och hur vi skulle hjälpa till hemma, med bland annat läxläsning 

(Mejlintervju 4 2012:1). 

 

De föräldrar vi har intervjuat har alla blandade känslor angående den utredningsprocess deras 

barn har genomgått och det bemötande de har fått från skolorna i fallkommunen. Även om det 

har varit positivt med att få skriftligt bevis på diagnosen har det varit påfrestande att mycket 

kring diagnosen har tagit så lång tid. Förutom detta anser informanterna att bemötandet från 

skolans personal inte har varit särskilt bra, samtidigt som detta har varit bättre i kontakten 

med andra verksamhet.  

 

Hjälp och stöd i hemmet 

Marlene (Mejlintervju 4 2012), Kerstin (Mejlintervju 5 2012) och Lilian (Mejlintervju 6 2012) 

betonar hur diagnosen lett till en större förståelse för barnens svårigheter och hur olika 

situationer påverkas av detta. Marlene förklarar situationen genom att skriva: ”Det är viktigt 

att poängtera att det inte handlar om intelligens utan att man måste hitta olika vägar till 

kunskap” (Mejlintervju 4 2012:1). Vidare poängterar hon vikten av att alltid motivera sin son, 

se till att han inte ger upp och istället för att jämföra sig själv med andra ska han fokusera på 

det han faktiskt är duktig på (Mejlintervju 4 2012). Även Lilian förklarar hur situationen har 

förbättrats genom att skriva: 

 

Det som innan kunde tas för lathet har nu fått sin förklaring och vi kan då erbjuda henne rätt stöd 

hemma, som bättre struktur och kontroll över hennes skolarbete. Nu hjälps vi åt här hemma att se 

till att saker blir gjorda i tid och inte lämna saker så att allt ska göras samma dag (Mejlintervju 6 

2012:1-2). 

 

Hon beskriver även att det tidigare röriga skolmaterial har ordnats upp, att tidsplaneringen har 

förbättras och att hon ofta bara sitter med sin dotter när hon ska arbeta med skoluppgifter. 

Lilian (Mejlintervju 6 2012) berättar även att hon själv har fått en större överblick, vilket gör 



 

 

 

47 

henne mycket lugnare. Hon slipper, det hon kallar, den ständiga klumpen i magen som gjorde 

att hon kände sig som en ”medstuderande, och därmed medskyldig till försenade uppgifter 

och ogjorda läxor” (Mejlintervju 6 2012:2). 

 

Kerstin tillägger dock att det fortfarande kan vara mycket påfrestande hemma. Hon skriver: 

”[…] negativt är att det händer mycket runt sonen som kan bli svårt att reparera, hela familjen 

blir lidande” (Mejlintervju 5 2012:1). 

 

Till skillnad från de andra informanterna tycker Birgitta (Mejlintervju 7 2012) att diagnosen 

egentligen inte har haft någon betydelse på hemmaplan. Tack vare att hon redan vid skolstart 

på lågstadiet insåg att dottern hade dyslexi visste hon vad som väntade och kunde vara ett stöd 

till dottern. Hon beskriver att hon spenderade mycket tid med att hjälpa dottern med diverse 

skolarbeten. ”När hon blev trött så slutade vi med arbetsuppgifterna även om vi inte var klara. 

Det gällde att hon inte skulle tappa suget, för hon ska ju leva med det här hela livet” 

(Mejlintervju 7 2012:1). 

 

De förändringar som våra informanter har upplevt hemma i samband med en fastställd 

diagnos är över lag positiva. När det kommer till hjälp och stöd anser majoriteten av våra 

informanter att de nu kan erbjuda bättre stöd hemma. Tack vare större förståelse för barnens 

problematik har de fått bättre förutsättningar att hjälpa sina barn, detta genom att motivera 

dem och strukturera deras skolarbete. Dock är detta relativt krävande för familjedynamiken.   

 

Hjälp och stöd i skolan 

Lilian (Mejlintervju 6 2012) menar att lärarna ser hennes dotter på ett annat sätt nu än förut, 

och istället för att bara ta för givet att hon är lat och oengagerad har de en ökad förståelse för 

hennes situation. Till exempel förstår lärarna nu att hennes dotter inte klarar av att sitta still i 

klassrummet alldeles för länge. 

 

Även Marlene (Mejlintervju 4 2012) ser positiva aspekter även om dessa inte är direkt 

kopplade till diagnosen utan snarare till skolformen. Exempelvis mår hennes son bra av de 

friare valen som presenterades på gymnasiet, som tillåter honom att välja mer praktiska 

ämnen. Marlene förklarar situationen med att skriva:  

 

Mitt barn har aldrig brytt sig speciellt mycket om sitt problem, vilket är skönt för oss. Han är en 

mycket praktisk människa vilket också har gjort att allt varit lättare efter grundskolan (Mejlintervju 

4 2012:2). 

 

Birgitta (Mejlintervju 7 2012) anser att diagnosen inte har inneburit några positiva 

förändringar för hennes dotter i skolan. I grundskolan utgick skolan ifrån att flickan hade 

dyslexi, utan att ha gjort en regelrätt diagnostisering, och hon fick att den hjälp de kunde och 

hade förmåga att ge. Hon fick bland annat första tjing på kompensatoriska medel och hade en 

mycket engagerad speciallärare som de hade mycket täta och goda kontakter med. På 

gymnasiet såg det tyvärr värre ut, och hon skriver: ”Efter att ha fått Dyslexin på papper under 

gymnasiet skedde ingen förändring. Tyvärr!” (Mejlintervju 7 2012:2). Hon upplevde 
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situationen på grundskolan som mycket positiv, men gymnasietiden var en stor besvikelse 

eftersom inga av rektorns löften införlivades.  

 

Ingen av våra informanters barn får någon specialundervisning i nuläget. Birgitta 

(Mejlintervju 7 2012) berättar hennes dotter dock får extratid på proven efter att ha gått till 

varje enskild lärare och bett om det. Sedan slutet av första året har hon även fått göra vissa 

prov muntligt, vilket bland annat höjt hennes betyg i engelska.  

 

Majoriteten av våra informanter upplever att situationen har förändrats till det bättre då 

lärarna har fått en större insikt i elevernas beteenden och olika behov. När det kommer till 

hjälp och stöd i skolorna i fallkommunen uttrycks en stor besvikelse från föräldrarnas håll, 

även om skolformen i sig anses som bra och anpassningsbar. Ingen av våra informanters barn 

får dock någon specialundervisning i nuläget.  

 

Föräldrarnas syn på barnens upplevelser 

Birgitta (Mejlintervju 7 2012) och Marlene (Mejlintervju 4 2012) förklarar att situationen som 

helhet har varit påfrestande och jobbig för deras respektive barn, även om Marlene fortsätter 

med att påpeka att det varit skönt att ha fått en förklaring. Birgitta utvecklar detta genom att 

skriva: ”Och dottern tyckte det var pinsamt eftersom hon inte ville att klasskompisarna skulle 

veta om det” (Mejlintervju 7 2012:2). Lilian (Mejlintervju 6 2012) och Kerstin (Mejlintervju 5 

2012) fokuserar mer på hur positivt deras barn har tyckt att det varit att få ett svar på varför de 

har haft vissa svårigheter i skolan. Lilian beskriver sin dotter reaktion på detta sätt: ”Hon har 

fått svar på många frågor om varför hon inte fungerar som alla andra. Hon har sedan dess 

blivit mycket lugnare och gladare” (Mejlintervju 6 2012:2). Även Marlene (Mejlintervju 4 

2012) har märkt en positiv förändring hos sitt barn då han sänkt kraven på sig själv och 

därmed inte längre är lika frustrerad. Kerstin (Mejlintervju 5 2012) har däremot inte hört så 

mycket från sin son om vad han känner och har heller inte märkt av någon markant förändring 

i honom.  

 

När det kommer till föräldrarnas syn på barnens upplevelser av att diagnostiseras och gå i 

skola i fallkommunen är informanterna relativt samstämmiga. Föräldrarna tror att deras barn 

tycker att det är skönt att få en förklaring, även om det många gånger känts både påfrestande 

och jobbigt under processen.  

 

3.3 Rättigheter och skyldigheter i lagar och riktlinjer för 
gymnasieskolor i en fallstudiekommun i norra Sverige 

 

Resultatet från vår tredje delstudie presenteras nedan i en ordningsföljd som förhoppningsvis 

ska ge klarhet i hur de olika styrdokumenten reglerar skolorna i kommunen. Skollagen, som 

beslutas av riksdagen, innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet och får därför 

inleda detta avsnitt. Sedan följer läroplanen för gymnasieskolan (GY11), en förordning som 

utfärdas av regeringen, där verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer 

beskrivs. Detta efterföljs slutligen av Skolverkets allmänna råd, som presenterar råd och 
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rekommendationer till hur ovanstående dokument ska följas, och Kommunens 

Målsättningsdokument, där vi finner kommunens mål för det specialpedagogiska arbetet. 

 

3.3.1 Skollagen 
 

Ingenstans i den nya Skollagen från 2010 står det uttryckligen hur skolor skall förhålla sig 

specifikt till elever med ADHD eller dyslexi. Däremot står det i kapitel 1; Inledande 

bestämmelser, att utbildningen inom skolväsendet syftar till att främja lärande och elevers 

utveckling samt att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Följande går 

att utläsa: 

 

4 § Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

 

I kapitel 2; Huvudmän och ansvarsfördelning, finns det bestämmelser om elevhälsa och 

elevhälsans omfattning. Där står det skrivet att elevhälsa ska finnas tillgänglig och erbjudas 

elever i olika skolformer, bland annat gymnasieskolan och det står uttryckligen: 

 

25 § Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. 

 

Förutom detta föreskriver lagen att skolan ska ha personal med sådan kompetens till 

förfogande för de elever som är i behov av specialpedagogiska insatser 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Kapitel 3, Barns och elevers utveckling mot målen; specificerar bestämmelser kring barnens 

och elevernas lärande och personliga utveckling, särskilt stöd, utredning samt åtgärdsprogram. 

Exempelvis framkommer det i 3 § att alla barn och elever ska få samma förutsättningar. 

Följande går att utläsa:    

 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. 

 

Vidare framkommer det att särskilt stöd får ges, istället för eller som komplement till den 

ordinarie undervisningen, till en elev som av någon anledning inte har kunnat delta 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Framkommer det inom ramen för undervisningen eller 

genom berörda parter såsom lärare, övrig skolpersonal, en elev eller vårdnadshavare, att en 

elev befaras att inte nå de satta kunskapskraven ska detta direkt anmälas till rektor. I skollagen 

anges: 

 

8 § Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd 

ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med 

elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 
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Visar det sig efter en utredning att en elev är i behov av stöd och/eller särskilt stöd ska skolan 

erbjuda ett sådant stöd (Utbildningsdepartementet, 2010). I samband med beslutet att en elev 

ska ges särskilt stöd ska även ett åtgärdsprogram utarbetas. Följande går att utläsa om hur ett 

sådant ska utformas: 

 

9 § Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska 

följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 

åtgärdsprogram utarbetas. 

 

Beslutet om åtgärdsprogram tas av en rektor på skolan. Framkommer det att det finns 

särskilda skäl i enlighet med 11 § att ge särskilt stöd i en annan elevgrupp eller enskilt, och i 

enlighet med 12 § att eleven får ges en anpassad studiegång, får rektorn inte överlåta sin 

beslutanderätt till någon annan (Utbildningsdepartementet, 2010) Enligt Skollagen ansvarar 

en rektor för att en elev med anpassad studiegång, dvs. anpassad efter behov och 

förutsättningar, ska få en så likvärdig utbildning som är möjlig.  

 

I kapitel 15 Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan specificeras skolans förhållningssätt 

när det kommer till betygssättning. Det går att utläsa: 

 

26 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av 

kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga 

förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna 

nå ett visst kunskapskrav 

 

Sammanfattande konklusion 

I Skollagen specificerar det att hänsyn ska tas till och stöd ska ges till elever utifrån deras 

olika behov. Dessutom ska skolan uppväga skillnader i elevers förutsättningar genom ledning 

och stimulans. På skolan ska det finnas tillgång till elevhälsa. Behovet av särskilt stöd ska 

utredas och utifrån detta ska ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet ska handla om 

vilka behoven är och hur dessa ska tillgodoses. Vid särskilda skäl kan det vid betygsättning 

bortses från enstaka delar av kunskapskraven om en funktionsnedsättning innebär ett direkt 

hinder för att eleven ska nå målen. 

 

3.3.2 Läroplanen 
 

Skolans värdegrund och uppgifter 

I den nya läroplanen (Skolverket, 2011:6), GY11, står det under rubriken En likvärdig 

utbildning att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov". 

Vidare förklaras att eleverna ska ha en likvärdig utbildning, som anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Dessutom ska hänsyn tas till elevernas kunskapsnivå. Det står även 

att elever som har svårt att nå målen av någon anledning ska ägnas särskild uppmärksamhet 

då skolan har särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2011). 
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Övergripande mål och riktlinjer  

Under rubriken riktlinjer står det att alla som arbetar i skolan ska "ge stöd och stimulans till 

alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt, uppmärksamma och stödja elever som är i 

behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande” (Skolverket, 2011:10). Där specificeras även att det är lärarens ansvar att "utgå från 

den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stimulera, handleda 

och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever i svårigheter" (Skolverket, 2011:10).    

 

Rektorn har ansvar över att undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen 

utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta och att 

skolan utvecklar en individuell studieplan tillsammans med varje elev som kan ändras vid 

behov. Lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter 

elevernas skiftande behov och förutsättningar (Skolverket, 2011). 

 

Sammanfattande konklusion 

När det kommer till läroplanen specificeras det att skolan ska ansvara för att alla elever ska få 

en likvärdig utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. Särskild 

uppmärksamhet skall ges de elever som har svårt att nå målen. Stöd och stimulans i 

undervisningen är viktigt i detta arbete. Rektorn har ansvar för att elever i behov av särskilt 

stöd får detta, medan lärarna ska anpassa undervisningen efter elevernas olika behov.  

 

3.3.3 Skolverkets allmänna råd 
 

För rekommendationer till skolans handlingssätt och agerande, finns Skolverkets Allmänna 

råd. Dessa grundar sig i en författning om hur lagar, förordningar och föreskrifter kan och bör 

tillämpas på skolan. Således syftar råden till att handleda utvecklingen i en viss riktning och 

främja rättstillämpning på skolan. Råden vänder sig till verksamhetens rektorer, lärare och 

annan personal i samtliga skolformer. Om en skola inte kan visa att den uppfyller 

bestämmelserna på andra alternativa sätt, bör de allmänna råden följas såsom de är författade 

(Skolverket, 2008).  

 

I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer för arbetet med åtgärdsprogram (2008) 

framgår det att ”En god lärandemiljö möjliggör för elever med olika förutsättningar att 

tillgodogöra sig undervisningen” (2008:10). För att skapa en givande lärandemiljö menar 

Skolverket (2008) att skolan måste vara av uppfattningen att skolmiljön har betydelse för 

elevers behov av stöd samt att det är viktigt att skolan skapar en sådan miljö där samtliga 

elever inkluderas i så stor utsträckning som möjligt. Skolverket kommenterar med följande:  

 

En viktig utgångspunkt i skolförfattningarna är att alla elever ska få den undervisning och 

stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt 

lärande och sin utveckling. För många elever är en generellt god kvalitet på verksamheten ett 

tillräckligt stöd (Skolverket, 2008:10). 
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Skolans bör därför, i enlighet med de allmänna råden, inrikta sig på att ge utrymme för elevers 

olika förutsättningar för lärande och utveckling (Skolverket, 2008). Genom att regelbundet 

granska den egna verksamhetens organisation, arbetssätt och kompetens ska en skola främja 

en god lärandemiljö och anpassa undervisningen till elevers olika förutsättningar och behov. 

Förutom detta är det viktigt att skolan ”ser till att det finns kompetens för att tillgodose 

elevens behov av särskilt stöd” (Skolverket, 2008:17). 

 

Fastän en skola har en god lärandemiljö är det viktigt att uppmärksamma behovet av särskilt 

stöd. Alla elever behöver någon typ av stöd för sin personliga utveckling; några mer än andra. 

Skolverksamheten kan exempelvis behöva anpassas till elever med olika typer av 

funktionsnedsättningar samt till de elever som är i behov av särskilt stöd under kortare såväl 

som längre perioder av sin skolgång (Skolverket, 2008). De elever som är i behov av stöd kan 

exempelvis vara elever som inte når kunskapsmålen, vantrivs på skola, har svårt att fungera i 

gruppen samt är upprepat eller långvarigt frånvarande från skolan. Andra tecken på att en elev 

är i behov av stöd är om eleven ”[…] uppvisar koncentrationssvårigheter, tal- och 

språksvårigheter eller psykosociala besvär” (Skolverket, 2008:12). Det är viktigt att 

gymnasieskolan tidigt uppmärksammar behovet av särskilt stöd och till exempel uppfattar 

tecken på om en elev riskerar att inte nå målen. Det är även viktigt att skolan samarbetar med 

andra skolformer, exempelvis grundskolan, för att erhålla information om elevers tidigare 

eventuella behov av stöd (Skolverket, 2008). Dessutom råder Skolverket att rektorn på skolan 

alltid informeras om en elev kan vara i behov av stöd samt att skolan har goda rutiner för 

hanterandet av ärendet och bibehåller en god kontakt med elevens vårdnadshavare.  

 

Ytterligare ett råd från Skolverket rör arbetet efter att skolan har uppmärksammat behov av 

stöd, dvs. att utreda behovet.  

 

Utredningen syftar till att skolan skaffar sig ett tillräckligt underlag för att förstå elevens behov och 

varför eleven har svårigheter i skolan. Syftet är att reda ut vad i skolsituationen som förorsakar en 

elevs svårigheter för att bedöma vilka åtgärder som skolan behöver vidta för att tillgodose elevens 

behov av särskilt stöd (Skolverket, 2008:14). 

 

Det är skolans rektor som ansvarar för att se till att en utredning blir av och därefter ska 

skolan skyndsamt utreda behovet av stöd hos eleven. För att detta ska fortskrida på bästa 

möjliga sätt understryker Skolverket (2008:14) att det är viktigt att skolan har rutiner för hur 

utredningen dokumenteras och att vederbörande ”[…] tar hänsyn till omständigheter på skol-, 

grupp- respektive individnivå när man beskriver elevens svårigheter”. Om utredningen 

således visar att eleven är i behov av stöd, framkommer det i Skolverkets råd att skolan med 

hänsyn därtill tydligt ska klarlägga vilket särskilt behov som behövs.  

 

I Skolverkets Allmänna råd (2008) går det även att läsa att en medicinsk diagnos inte är den 

enda förutsättningen för att få särskilt stöd. Skolverket (2008:16) skriver att en medicinsk 

diagnos ”[…] inte är en upplysning om vilket pedagogiskt stöd en elev behöver och att 

diagnoser aldrig får vara ett villkor för särskilt stöd”. Vidare menar Skolverket att skolan inte 

får dröja med att själv utreda eller avvakta med stödinsatser med anledning att en så kallad 
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kompletterande utredning görs. Skolan ansvarar på liknande sätt för att genomföra de 

utredningar som krävs, även om vårdnadshavarna skulle motsätta sig en utredning. Förutom 

detta understryks vikten vid att skolan regelbundet följer upp och utvärderar sina åtgärder 

efter en utredning. Visar det sig att stödåtgärderna är ineffektiva eller om ”nya uppgifter om 

elevens behov och förutsättningar framkommer” ska ytterligare utredningar göras 

(Skolverket, 2008:21). 

 

Sammanfattande konklusion  

I Skolverkets Allmänna råd presenteras rekommendationer kring tillämpning av 

styrdokument. Ett av dessa råd är att elever med olika förutsättningar ska kunna tillgodogöra 

sig undervisningen i en god lärandemiljö, där elevers behov av stöd är centralt. Vidare står det 

att skolan ska granska den egna verksamheten och se till att det finns kompetens för att 

tillgodose elevernas behov. Det är även viktigt att skolan samarbetar med olika skolformer för 

en bra överlämning och att det finns goda rutiner kring detta. Rektorn har ansvar för att 

utredning sker och det specificeras slutligen att en elev även utan diagnos kan ha rätt till 

särskilt stöd.  

 

3.3.4 Kommunens målsättningsdokument 
 

Kommunen där vi har gjort vår undersökning har, förutom de nationella dokumenten att ta 

hänsyn till, även ett lokalt målsättningsdokument för den specialpedagogiska verksamheten i 

kommunen.  

 

I dokumentet kan vi utläsa att den specialpedagogiska verksamheten har som mål att 

möjliggöra likvärdigt lärande och delaktighet för samtliga elever på skolorna i kommunen. 

Dessutom ska verksamheten ”[…] ge möjlighet till god kunskapsutveckling utifrån varje 

elevs förutsättningar” (Målsättningsdokument, 2004). Förutom dessa mål, ska den 

specialpedagogiska verksamheten garantera elevers rätt till att söka och erhålla stöd i 

skolarbetet. Det betonas även vikten vid att verksamheten främst ska vara ”konsultativ i 

förhållande till lärare och verka utifrån ett specialpedagogiskt/psykosocialt förhållningssätt” 

(Målsättningsdokument, 2004).  

 

Vidare beskrivs hur verksamheten är organiserad och hur den bör förhålla sig tillgänglig för 

samtliga elever i kommunen. Verksamheten ska bland annat upprätta åtgärdsprogram för de 

elever som är i behov av stöd samt bistå skolledningen och lärarstaben med specialpedagogisk 

kompetens. Verksamheten ska även ansvara för att alla ska ha tillgång till specialpedagogiskt 

stöd, rådgivning och samtal. Dessutom tilläggs att: ”Specialpedagogen ska vid behov hänvisa 

elever vidare och samarbeta med övriga instanser” (Målsättningsdokument, 2004). 

 

Verksamheten har även upprättat några punkter för uppföljning och dokumentation av det 

specialpedagogiska arbetet. Det framkommer bland annat att verksamheten ordnar för 

genomförande av tester, verksamhetsplaner samt införskaffandet av läromedel. Det står även 

som sista punkt, att de ska använda sig av elevernas erfarenheter av kontakt med 

verksamheten som en av grunderna till att förbättra arbetet.  
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Det enda som specificeras kring vad som förväntas av eleverna är att de ska vara inskrivna i 

kommunens gymnasieskolor, vuxenutbildning eller utbildning i svenska för invandrare och 

vara i åldrarna 16-20. 

 

Sammanfattande konklusion 

I kommunen målsättningsdokument framkommer det att den specialpedagogiska 

verksamheten har som mål att möjliggöra likvärdigt lärande och delaktighet för samtliga 

elever i kommunen. Verksamheten ska vara konsultativ och garantera elevers rätt till att söka 

och erhålla stöd i skolarbetet. Denna verksamhet ska även vara tillgänglig för samtliga elever i 

kommunen för att upprätta åtgärdsprogram och vid behov hänvisa elever vidare till andra 

instanser. Inom verksamheten genomförs tester för att kartlägga behoven och 

specialpedagogerna använder sig av elevernas erfarenheter för att förbättra arbetet. För att ha 

rätt till specialpedagogiskt stöd ska eleverna vara inskrivna i kommunens skolor och vara 16-

20 år gamla.  

 

3.4 Organisering och upplevelser av, samt riktlinjer för, 
specialpedagogiskt arbete i en fallstudiekommun i norra Sverige– 
slutsatser  

 

För att lösa vår forskningsuppgift, dvs. att granska gymnasieskolors specialpedagogiska 

arbete med elever med ADHD och dyslexi, elever och föräldrars upplevelser av detta, samt 

vad som reglerar skolans arbete inom denna verksamhet i en fallstudiekommun i norra 

Sverige, sökte vi svar på tre frågeställningar vars resultat redovisas ovan. 

 

En slutsats som går att dra av resultat från den första delstudien är att specialpedagogerna i 

fallkommunen har fått en väldig ökning i sin arbetsbelastning i och med det ökade antalet 

diagnoser som skett den senast tiden. De poängterar dock att de med blandade arbetssätt gör 

sitt yttersta för att samtliga elever ska få det stöd de behöver. Vidare går det att utläsa att de 

olika skolorna i fallkommunen har stödpersonal att tillgå, men resursfördelningen och 

insatsernas tidsmässiga organisering skiljer sig åt mellan dem, såväl som tillgången till 

kompensatoriska hjälpmedel. På gymnasieskolorna i fallkommunen betonas vikten av att 

träffa eleverna regelbundet, samt i varierande grad på de olika skolorna kontakt med föräldrar, 

lärare, mentorer och rektorer. 

 

I vår andra delstudie låter resultatet oss dra slutsatsen att när eleverna i fallkommunen fått sin 

diagnos så finns förhoppningen om hjälp och stöd, som tyvärr inte funnits att tillgå i en 

tillfredsställande grad. Eleverna trivs med åtminstone något som de möter regelbundet i 

skolan, vilket i de flesta fall är möjligheten att umgås med och träffa andra elever. Det finns 

även aspekter som de är mindre nöjda med, exempelvis bemötandet från skolpersonal och 

tillgången till stöd i fallkommunen. Att få diagnos har för alla informanter varit lite av en 

besvikelse då detta inte lett till tillräckliga stödinsatser för att klara skolarbetet utan hjälp från 
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hemmet. Våra informanter har reagerat olika kring att få en diagnos, allt från ilska och 

besvikelse över att det tagit sådan lång tid att få veta svårigheternas orsaker, till glädje över att 

äntligen få en förklaring på problemen.  

 

De föräldrar som ingått i vår undersökning har alla blandade känslor angående den process 

deras barn har genomgått och det bemötande som följt detta. Informanterna är över lag 

besvikna och tycker att det varit både jobbigt och frustrerande i kontakten med skolpersonalen 

i fallkommunen. Den största kritiken handlar om bemötandet från skolans håll. Många av dem 

talar även om lärarnas okunskap om de olika diagnoserna och den dåliga kontakten mellan 

olika personalgrupper på skolorna. Samtidigt har vissa av informanterna ändå sett en 

förbättring ifrån skolans håll då diagnosen väl varit satt, i form av dispens och ökad förståelse 

för elevens tillkortakommanden. Detta leder oss dock till slutsatsen att upplevelsen som 

helhet har varit negativ då förväntningarna från föräldrarnas sida inte blivit helt uppnådda. 

Istället har föräldrarna själva fått ge mycket stöd och hjälp för att hjälpa sina barn klara av 

skolarbetet.  

 

Resultaten av vår tredje delstudie leder oss till slutsatsen att det inte specificeras direkt vilka 

skyldigheter skolorna i fallkommunen har gentemot elever med specifikt ADHD eller dyslexi. 

Däremot finns det många lagar och riktlinjer från nationella såväl som lokala styrdokument 

som yrkar på att alla elever ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Skolan ska därför ta hänsyn 

till elevernas olika behov och ge dem det stöd som de är berättigade till.   

 

4 Diskussion 
 

Resultatet från studien kommer i detta avsnitt diskuteras och reflekteras kring. De olika 

delstudierna har i relation till syftet väckt många tankar och funderingar, vilka kommer att 

lyftas och behandlas. 

 

4.1 Metoddiskussion 
 

Vår metodologiska utgångspunkt har varit en fallstudie. Denna har tillåtit oss att angripa 

problemområdet från olika håll genom de tre delstudierna och tre metoderna. Vi valde att 

använda oss av enkät, intervju och dokumentanalys som metoder. Dessa har gått helt i linje 

med vad en fallundersökning kan innefatta, och var därför enkla val. Det har i mångt och 

mycket gått enligt planerna med såväl utförande, bearbetning som sammanställning av 

material. Självfallet finns det aspekter som kunde ha förbättrats, och som vi i efterhand har 

reflekterat mycket över, framförallt i utförandet av intervjuerna.  

 

För att svara på vår första delstudie utformade vi en enkät som vi delade ut till 

verksamhetscheferna på respektive skola. Denna fick vi visserligen besvarad av alla 

informanter, men deras svar dröjde tyvärr och satte oss efter i schemat. Något som gjorde att 

vi fick vänta ett tag på några av våra svar var tyvärr det slutdatum vi satte på att svara och 
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återsända enkäten. Då vissa inte fått enkäten i tid och därför trodde att det var för sent att 

svara valde därför att först inte svara på enkäten i tron att det var för sent. Då vi skickade ut 

påminnelser fick vi de svar vi behövde, men med en bättre formulering första gången kunde 

vi kanske fått in svaren snabbare och utan att behöva skicka ut ännu ett mejl. Förutom detta 

har vi ett, om än litet, internt bortfall vad gäller första frågan i enkäten. En av 

verksamhetscheferna lämnade blankt på denna, vilket så klart har en viss inverkan på svaret. I 

övrigt fann vi att enkäten som metod balanserade väl med de övriga metoderna, och gav en 

bra helhetsbild av det organisatoriska arbetet i kommunen.  

 

Precis som enkäten har fungerat väl i relation till studiens syfte har intervju som metod varit 

passande. Vi har utfört både muntliga intervjuer och skriftliga intervjuer via mejl, och har 

funnit nackdelar och fördelar med vardera varianten. Problemet med att ställa frågor via mejl 

är att de svar man får ibland inte är så utförliga som man skulle velat. När man i en muntlig 

intervjusituation kan be personen utveckla sitt svar, får man vid en mejlintervju istället skicka 

följdfrågor, be att få träffas för uppföljning eller helt enkelt nöja sig med de svar man fått. Då 

många inte har haft tid att ses har vi ofta fått nöja oss med svaren vi fått och därmed fått 

arbeta med den information de valt att dela med sig av. Andra gånger har vi trots väldigt 

utförliga svar ändå fått en uppföljande träff som har hjälpt till att utveckla vårt arbete ännu 

mer. 

 

Samtidigt kan den muntliga intervjun presentera problem som annars kanske inte hade visat 

sig i en mer anonym form av intervjusituation, exempelvis den via mejl. Vissa ämnen kan 

som bekant kännas känsliga att diskutera med en främling. Men, att få träffa våra 

elevinformanter personligen och ta del av deras upplevelser har varit en viktig del i vår 

undersökning. Förutom svar på våra frågor har vi även kunnat se deras kroppsspråk, minspel 

och höra deras tonlägen. Denna version av intervjun är helt klart den mest uttömmande då det 

kommer till att få en helhetsbild av informanten, men samtidigt kräver den mer efterarbete. 

Även mejlintervjun har, trots sina brister, gett oss givande och utförliga svar. Så trots det låga 

antalet informanter har vi ändå kunnat tillgodogöra oss en stor mängd information. Det är 

dock svårt att veta ifall de kan anses vara representativa för hela kommunen, men då vi har 

informanter som uppfyllt våra kriterier så kan det ändå anses ge undersökningen ett visst mått 

av representativitet. Samma sak gäller för våra övriga informanter. 

 

Dokumentanalysen som metod har i sin enkelhet inte presenterat några problem. De 

styrdokument vi har granskat har varit enkla att få tag på, och till skillnad från kontakten med 

faktiska personer, inte krävt mycket organisering. Det vill säga, vi har inte behövt boka 

möten, be om ytterligare kompletteringar eller på något sätt behövt anpassa oss efter andra 

rent tidsmässigt.    

 

Studien överlag hade naturligtvis gynnats av mer kontakt med specialpedagogerna, där vi 

gärna hade utfört en muntlig intervju. På grund av tidsbrist från deras sida, valde vi dock 

mejlintervjun. Förutom detta hade vi gärna träffat med lärare, för att få deras perspektiv på 

elever i behov av stöd. Fler elevsynpunkter hade också berikat studien, såväl som möjligheten 



 

 

 

57 

att observera och eventuellt följa eleverna i deras skolvardag. Sammanfattningsvis, hade fler 

fysiska möten varit det absolut idealiska.  

  

4.2 Studien i relation till forskningsfältet 
 

Inför studien utfördes ett antal sökningar i flera olika databaser, däremot med varierat resultat. 

Det visade sig att vår planerade undersökning inte efterliknade någon tidigare gjord studie i 

Sverige eller övriga världen, bortsett från vissa gemensamma faktorer och fokusområden som 

rör forskningsfältet i generella drag. Denna studie omfattar tre delstudier med fokus på 

informanternas upplevelser och känslor i relation till den undersökta kommunens hanterande 

av och arbete med elever i behov av stöd. Även om vi fann tidigare forskning som rör element 

som kan tänkas innefattas i ämnet, var det ingen studie som idealiskt påminde om den studie 

som vi nu har utfört. Genom att relatera vår studie till forskningsfältet se vår studie i ett större 

sammanhang och få mer kunskap om ett ämne som intresserar oss – inte bara som framtida 

lärare utan som medmänniskor.  

 

De gemensamma faktorer som framkommit i såväl den svenska som den internationella 

forskningen rörande detta ämne, visade sig vara samarbetet mellan personalen såsom 

kommunikationen mellan specialpedagoger, lärare och rektorer. Förutom detta handlar 

forskningsfältet till stor del om lärarnas viktiga roll som pedagoger i samspelet med elever. 

Ser vi till de gemensamma faktorerna kan vi dra slutsatsen att studien visserligen går i linje 

med forskningsfältet, samtidigt som det framkommer i vår undersökning att de stora 

ambitionerna från skolans sida någonstans kommer till korta. Stödet som ska erbjudas och 

som sägs erbjudas samtliga elever på skolorna har tyvärr inte nått ut.  

 

Keefe och Moore (2004) diskuterar i sin studie om samarbetet mellan lärare och speciallärare 

i klassrummet. Vad som framkommer i denna studie är vikten av en god utbildning för lärare, 

samt den faktiska brist som finns i lärarutbildningen i USA. Ser vi till vår utförda studie 

finner vi i samtalen med både föräldrar och elever på liknande vis en stark önskan om bättre 

utbildade lärare när det kommer till denna aspekt av arbetet, det vill säga mer kunskap om 

inlärningssvårigheter och om det stöd som elever är berättigade. Exempelvis Evelina (Intervju 

2 2012), som berättar i intervjun att hennes lärare reagerat dåligt på hennes beteende och 

rastlöshet, upplever att lärarna i brist på kunskap inte kunde bemöta henne på rätt sätt. Även 

Alice (Intervju 4 2012) menar på att lärarna saknar kunskap om de rättigheter som elever har 

och beskriver hur frustrerad hon känt sig eftersom hon inte har fått det stöd hon har bett om. I 

en av artiklarna vi har tagit del av, skriven av Long, MacBlain och MacBlain (2007), läggs 

fokus på hur viktigt det är att inte bara belysa och lyfta de enskilda elevernas olika styrkor 

utan även se till att elevernas behov blir mötta. Ser vi till informanternas uppfattningar och 

åsikter i denna fråga, finner vi att dessa överensstämmer med resonemanget som förs i 

artikeln. Det framkommer i vår studie att vad informanterna eftertraktar är mer kunskap och 

bättre kommunikation mellan samtliga parter, såsom skolpersonal, elever och föräldrar.   
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Lärarens som aktör blir därför mycket viktig. Vidare inom forskningsfältet finner vi studier 

som berör just lärarens inflytelserika roll när det kommer till relationen till elever och deras 

vårdnadshavare. Kelly m.fl. (1980) belyser bland annat vad lärare kan ge 

specialundervisningen i form av hjälp och strategier. Ett ökat samarbete mellan ordinarie 

lärare och speciallärare är kanske en lovande väg att gå för att ge det bästa möjliga stödet till 

eleverna? Enligt våra informanter hade i alla fall de gynnats av bättre kommunikation mellan 

samtliga inblandade.  

 

Inom forskningsfältet, precis som i vår studie, framkommer det även att specialpedagogerna 

spelar en mycket viktigt roll. Denna yrkesgrupp framstår många gånger som den medlande 

parten, framförallt i kommunikationen mellan elever, föräldrar och den pedagogiska 

verksamheten. Burton och Goodman (2011) har i sin studie undersökt hur specialpedagoger 

upplever sitt arbete med elever i behov av stöd. Det framkom i studien att relationen de fick 

med eleverna var avgörande för arbetets fortgång. Genom att förse eleverna med en 

omsorgsfull miljö kunde de forma positiva relationer till eleverna samt föräldrar. Våra 

informanter pratar samtliga om att en regelbunden kontakt med elever, föräldrar och lärare är 

en förutsättning för att det specialpedagogiska arbetet ska fungera och för att eleverna ska få 

det stöd de behöver och på ett tillfredsställande vis. 

 

Även i den svenska forskningen inom detta område finner vi paralleller till vår egen studie. 

Nilholm (2007) skriver bland annat att det framkommer i svensk forskning att problematiken 

kring specialpedagogik och elevers skolsituation har att göra med både miljö och individ i 

samspel. I vår studie finner vi att orsaken till många av problemen som uppstått i hanterandet 

av elever i behov av stöd finner rot i en bristfällig kommunikation mellan olika parter, såsom 

skolpersonal, elever och föräldrar. Det är således svårt att peka ut en enda faktor.  

 

Således kan vi finna likheter mellan forskningsfältet och vår studie, även om vi kan göra 

några iakttagelser som skiljer sig från den tidigare forskningen. Vad som framkommer i vår 

studie är att om man har diagnos, är det tyvärr och av olika anledningar, ingen självklarhet att 

komma i kontakt med specialpedagog, eller för den delen få stöd från sina undervisande 

lärare. Våra informanter har på sätt och vis hamnat i ett ingenmansland, där deras diagnos 

visserligen uppmärksammats men där de inte har erbjudits tillräckligt med stöd.  

 

Till skillnad från mycket av den tidigare forskningen, behandlar vår studie specialpedagogisk 

organisering i en specifik kommun och belyser detta från flera olika håll. Genom att lägga 

fokus på såväl elever och föräldrars upplevelser som skolornas faktiska arbete kan vi dra våra 

slutsatser utifrån flera olika perspektiv.  
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4.3 Reflektion och diskussion 
 

Vad kan studiens resultat ha för betydelse för skolan? 

Resultatet av vår undersökning har gett oss en ny syn på specialpedagogik och framhävt 

vikten av att erhålla bättre kunskaper inom detta område. Det visar på vikten av detta arbete 

och hur detta bör stäcka sig till all skolpersonal, med betoning på de undervisande lärarna. 

 

På en föreläsning kring entreprenöriellt lärande (2012-02-21) sade föreläsaren att vi har gått 

från att ha en Pippi Långstrump i varje klass till att ha tjugo stycken som ifrågasätter varför 

saker och ting ska göras. Detta förutsätter att lärarna behöver vara förberedda på att kunna ge 

relevanta förklaringar till varför vi gör och studerar vissa saker i skolan. Vi har inte längre en 

hel klass som följer lärarens minsta vink utan att ifrågasätta. Istället har vi en stor grupp elever 

som istället söker relevans i allt som ska göras. Vi har själva stött på elever som undrar varför 

de ”måste” läsa vissa böcker, ämnen eller göra vissa övningar. Precis som vi själva vill se 

nyttan i allt, tror vi att även elever idag vill det och uppmuntras att tänka kritiskt i enlighet 

med läroplanen. I vissa fall kan kanske elevers ifrågasättande visserligen vara kopplat till 

lathet, men vi tror samtidigt att det i de flesta fallen handlar om en funnen självinsikt, vilket 

gör att eleverna vill veta hur skolarbetet har koppling till dem och deras framtid. Dock kan 

motiverandet av skolarbetet vara extra viktigt för de elever med diagnos eftersom de behöver 

mycket struktur i skolarbetet, det vill säga att inte bara veta hur de ska göra något utan även 

varför. 

 

Därmed, ifall lärarna i sin utbildning kunde få en del av den kunskap som specialpedagogerna 

får under sin utbildning, som en grund för arbetet med dessa elever, skulle nog 

klassrumssituationen bli en mer givande upplevelse för de elever som är i behov av stöd. Vi 

fick bland annat tips från två av specialpedagogerna vi träffade om hur vi som lärare, med 

enkla medel, kan underlätta för det elever som behöver mer struktur i 

undervisningssituationer. De förklarade hur vi kan göra text på tavlan lättare att tillgodogöra 

sig, hur kopierade anteckningar kan underlätta och hur en bra kommunikation med de elever 

som behöver stöd kan vara motiverande för dessa elever.  

 

Även elever och föräldrar kan gynnas av mer kunskaper kring inlärningssvårigheter och annat 

som gör att mer stöd är berättigat. Att från skolans håll informera om olika svårigheter och 

hur man kan arbeta med detta hemma skulle kanske underlätta för både elever och föräldrar. I 

läroplanen kan vi under rubriken rättigheter och skyldigheter läsa att: 

 

Elevernas möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat 

förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter 

och skyldigheter eleverna har (Skolverket, 2011:6). 

 

Att först och främst få klargjort för sig vad som ska göras och varför borde vara grunden för 

att kunna ta detta ansvar över sin utbildning. Men förutom detta behöver eleverna även 

kunskaper om studieteknik redan i början av sin utbildning. Det kan vara vad som gör att 

läxor och annat skolarbete blir gjort hemma, istället för att bara läggas åt sidan då det känns 
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tungt att komma igång. Även om eleverna ska kunna ta ansvar över sin egen utbildning kan 

svårigheter som ADHD och dyslexi göra att det blir övermäktigt. Även om en del har turen att 

få hjälp av sina föräldrar så är det långt ifrån alla som har kunskap och möjlighet till att hjälpa 

sina barn med läxorna. 

 

Vi är själva inblandade i ett projekt som arbetar med läxhjälp i en stadsdel i en mellanstor 

svensk stad. Det har inneburit att vi har fått möta elever med olika svårigheter som behövt 

olika sorters hjälp med läxor och skolarbete. Många av dem har av olika anledningar inte 

kunnat få hjälp hemma, medan andra kommit för att ha en plats att göra läxor där distraktioner 

som dator och tv inte finns. De har förutom ett antal frivilliga lärarstudenter till sitt förfogande 

även kunnat använda varandra som resurser och sedan kunnat komma hem med läxorna 

gjorda. Även en sådan sak kan vara av stor betydelse för elever i behov av stöd, då strukturen 

kan vara bättre på en annan plats än hemma och med hjälp av personer som har tid att sitta 

ned och förklara och stötta. 

 

När vi inom en snar framtid är yrkesverksamma lärare så är vår förhoppning att den kunskap 

som vi fått genom denna undersökning, och som andra som läser den kan få, ska göra oss till 

mer mångsidiga och förstående lärare. I förlängningen bör detta gynna de elever som kommer 

i vår väg, både de med diagnos och inte, då vi lärt oss mycket om de svårigheter som elever 

kan uppleva i skolan och hur stort bemötandet har för roll. 

 

Följer skolorna det som specificeras i styrdokumenten? 

I vår tredje delstudie tog vi reda på vilka delar av styrdokumenten som hade relevans för det 

specialpedagogiska arbetet och de elever som berörs av detta. I Skollagen 

(Utbildningsdepartementet, 2010) och Läroplanen (Skolverket, 2011) står det upprepade 

gånger, med olika formuleringar, att hänsyn skall tas till elevers olika behov och 

förutsättningar. Detta återkommer och specificeras även i Skolverkets Allmänna råd, bland 

annat i detta stycke: 

 

En viktig utgångspunkt i skolförfattningarna är att alla elever ska få den undervisning och 

stimulans som de behöver för att utifrån sina förutsättningar kunna nå så långt som möjligt i sitt 

lärande och sin utveckling (Skolverket, 2008:8). 

 

På liknande sätt framkommer det i Kommunens målsättningsdokument att fokus ska ligga på 

att skolverksamheten ska ”[…] ge möjlighet till god kunskapsutveckling utifrån varje elevs 

förutsättningar” (Målsättningsdokument, 2004:1). I mångt och mycket stämmer de granskade 

styrdokumenten överens och behandlar liknande punkter som rör just skolans målsättning om 

att tillhandahålla elever möjligheterna att nå sin fulla potential, utifrån sin egen förmåga och 

förutsättning.  

 

För att detta ska ske framkommer det, i intervjuerna med specialpedagogerna på skolorna, att 

olika sorters resurser finns att tillgå för elever som är i behov av detta. Det som ges som 

exempel på detta av specialpedagogerna är först och främst öronmärkta pengar, som läggs på 
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bland annat individanpassade dataprogram, ljudböcker, scanners och stöd i from av 

assistenter.  

 

Specialpedagogerna pratar om generella hjälpmedel som finns att tillgå, skulle det finns det 

behov av dem. Däremot blir det uppenbart i samtalen med elevinformanterna att deras 

upplevelse av resurser är ljum och tillgången till resurser är så gott som obefintlig. På grund 

av att de inte har kommit i kontakt med dessa hjälpmedel, utan i stället fått andra typer av 

assistans i form av sporadisk dispens med skolarbetet som det primära stödet är det tydligt att 

pengarna inte når alla elever. Handlar det om prioriteringar, kan man kanske tolka det som att 

det istället är de elever som är i större behov av det högteknologiska stödet som får tillgång 

till detta, och kanske inte samtliga elever i behov av stöd. Detta är dock bara en tolkning, som 

inte bör tas för en slutsats då detta inte undersökts grundligare i undersökningen. Kanske finns 

det en gräns som säger att en elev måste ha en viss grad av svårigheter för att få hjälp och stöd 

i form av kompensatoriska medel. Kanske krävs det att någon vuxen, exempelvis en förälder 

eller lärare, som sätter ner foten och ställer högre krav. 

 

Det som däremot framkommer tydligt och som presenterar ett stort problem, eller kanske mer 

en brist, för både elever och föräldrar är bristen på kunskap om deras rättigheter. I kontakten 

med både föräldrar och elever blir det uppenbart att de inledningsvis inte har haft kunskaper 

om vad de kan förvänta sig av skolan eller kräva av skolan i form av stöd. Det enda som de 

kan ty sig till i denna fråga är de luddiga formuleringar kring hjälp och stöd som finns att 

utläsa i de olika styrdokumenten. Det enda som specificeras i dessa är att eleverna har rätt till 

hjälpen, men inget om vad denna hjälp kan tänkas innebära. För en av våra informanter 

innebar situationen att det var svårt att få den hjälp som hon ansåg sig behöva: 

 

Jag bad ju om mer stöd i skolan, men nekades. Inte ens nu i trean har dom fixat sånt som borde 

varit fixat sen länge [paus] jag har ju blivit tvungen att lösa det på andra sätt (Intervju 4 2012:5).  

 

I detta fall har skolan inte uppfyllt det som specificeras i de olika styrdokumenten, vilket visar 

att behoven som finns från elevernas sida inte alltid möts. Även om det med största 

sannolikhet finns de elever som faktiskt får det stöd de behöver från skolan i form av såväl 

specialpedagogiskt stöd som resurser, finns det även elever som uppenbarligen känner sig 

snuvade på pedagogiskt stöd och olika typer av kompensatoriska medel. Vems ansvar är det 

att se till att elevernas behov blir mötta i slutändan? Finns det brister i uppföljning av elevers 

progression? Finns det tillräckligt med tid för att hjälpa alla elever? 

 

Den stora svårigheten för alla som innefattas av styrdokumenten är hur man ska tolka de 

formuleringar som återfinns i respektive dokument. För de flesta rektorer, lärare och 

specialpedagoger är det en självklarhet att alla elever ska ha rätt till en likvärdigutbildning och 

det stöd som kan behövas för att detta ska vara genomförbart. Det som blir problematiskt är 

hur detta ska realiseras i praktiken. Hur ser man till exempel till att följande formulering från 

Läroplanen efterföljs för varje elev? 
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Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet 

den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans 

resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen (Skolverket, 2011:6). 

 

Här kan vi utläsa att samtliga elever har samma rättighet till utbildning, bara det att ingen vet 

hur detta ser ut för varje elev. Tolkningsbarheten kan därför ha en negativ effekt för vissa, 

likväl en positiv för andra, eftersom stödet utformas utifrån hur skolans personal anser att det 

bör vara upplagt. När då varken elever eller föräldrar vet vad som finns att tillgå och 

personalen kanske inte har nog med insyn i elevens problematik kan resultatet bli som i våra 

informanters fall, där stödet inte räckte till i deras ögon. Så hur vet vi då att dessa elever har 

fått en likvärdig utbildning, och i relation till vem? 

 

Samarbete mellan olika yrkesgrupper 

Som vi tidigare har nämnt så är det specialpedagogiska arbetet decentraliserat på skolnivå 

vilket innebär att mycket av beslutsfattandet ligger hos respektive verksamhetschef. Detta 

innebär att kommunikationen måste fungera bra mellan specialpedagog och verksamhetschef, 

vilket verkar vara fallet i fallkommunen. 

 

Specialpedagogerna i sin tur har kontakt och samarbetar med undervisande lärare. Det verkar 

dock vara där som kommunikationen börjar dala. Kontakten vidare till föräldrar och 

kommunikationen med elever verkar vara väldigt liten i de fall då eleven inte har regelbunden 

kontakt med specialpedagog. Både föräldrar och elever har uppfattat det som att skolans 

kontakter varit väldigt få och inte alls så uttömmande som de hade velat. 

 

Vi finner inte att specialpedagogernas modell: upptäcka, anmäla, utreda, besluta, följa upp 

och utvärdera innehåller brister som resulterar i denna avsaknad av kommunikation. Istället 

kan tidsbrist vara en bidragande orsak. En anledning till att tiden inte räcker till kan vara det 

låga antalet specialpedagoger. Vår undersökning visar att de tre gymnasieskolorna har 6,25 

specialpedagoger sammanlagt mellan sig. Skola A har 1,5 tjänst, Skola B har 3 tjänster och 

Skola C har 1,75. Skillnaden i antalet tjänster har troligen med antalet diagnostiserade elever 

att göra, hellre än det totala antalet elever på skolan. Detta eftersom Skola C har fler 

specialpedagoger än skola A trots att skola A har fler elever totalt. Hade vi haft statistik kring 

hur många elever med diagnos som går på Skola C så kanske vi skulle kunna analysera detta 

och dra en slutsats. När så inte är fallet får vi nöja oss med att anta att detta är orsaken till 

fördelningen skolorna emellan. 

 

Även ökningen av diagnoser gör att specialpedagogerna måste lägga mindre tid på varje elev, 

eller som i våra informanters fall där det kan vara det som gör att stödet så gott som uteblir. 

Dock poängteras av en verksamhetschef att ökningen inte främst ligger i elever i behov av 

stöd, utan i antalet diagnoser, då detta har blivit allt vanligare att utreda. Skillnaden blir väl då 

att antalet elever som har rätt till stöd har ökat. Kombinationen av ett begränsat antal tjänster 

och en ökning av elever med diagnos, kan möjligen vara en orsak till att våra informanter 
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hamnat utanför radarn i viss mån. Kanske borde det specialpedagogiska arbetet organiseras 

om till att inkludera mer personal då arbetsbördan kan anses ha ökat. 

 

Detta kan också vara en anledning till att våra informanter känner att stödet inte riktig nått 

fram. Specialpedagogerna har redan en fulltecknad kalender med elever som kanske är i ännu 

större behov av stöd än de elever vi pratat med. Så återigen kommer en undran om hur stort 

behov av stöd man måste ha för att vara berättigad hjälp av en specialpedagog? Under tiden vi 

gjort vår undersökning har vi inte, i vare sig enkäter, intervjuer eller dokument fått 

uppfattningen att detta specificeras, eller för den delen borde specificeras. Kanske är det de 

som är i akut behov av stöd för att ens kunna göra något av sitt skolarbete som får det primära 

stödet. Då våra informanter trots sina svårigheter ändå håller huvudet över ytan, med hjälp av 

familjens stöd, är behovet kanske mindre akut. Lärarna har kunnat hjälpa genom att ge 

dispens på uppgifter och möjligheten att gå ifrån, men skulle kanske med rätt kunskaper 

kunna göra mer. Så ett ökat samarbete mellan specialpedagogisk personal och lärare som 

organiseras från verksamchefer och rektorers håll skulle kanske kunna underlätta skoldagen 

för både elever och lärare. 

 

Behövs specialpedagogerna? 

De elever vi har varit i kontakt med uttrycker i de flesta fall att de inte haft någon regelbunden 

kontakt med specialpedagogisk personal, på grund av olika anledningar. Det som efterfrågas 

av dem är inte främst att få stöd av en specialpedagog, utan hellre att lärarna ska ha mer 

kunskap om diagnoser, inlärningssvårigheter samt de rättigheter en elev i behov av stöd har. 

Detta leder oss till att reflektera kring behovet av specialpedagoger i skolan. 

 

Nilholm (2007) skriver om kritiken som existerar kring grunderna för specialpedagogiken. 

Han tar upp det kompensatoriska perspektivet, som sägs vara ett svar på elevens brister och 

hur dessa kan tränas att uppnå omgivningens krav. Sedan skriver han att detta motsägs av det 

så kallade kritiska perspektivet. Istället för att anta att elevernas skolmisslyckanden ligger hos 

dem själva ska man enligt det kritiska perspektivet söka detta utanför eleven. ”Sålunda kan 

man inte lokalisera problem till eleven utan elevers olikheter borde snarare ses som en resurs 

för skolans arbete” (Nilholm, 2007:38–39).  

 

I ljuset av resonemanget som förs av Nilholm, förs våra tankar till de styrdokument som 

reglerar den svenska skolan och därmed specialpedagogernas och lärarnas arbete. Utifrån 

vilket perspektiv ser vi egentligen på eleverna idag? Oavsett hur svaret på denna fråga ser ut, 

anser vi att det är nödvändigt att reflektera över – i synnerhet som blivande lärare som med 

största sannolikhet kommer att möta elever med olika behov. Genom att se på elevernas 

tillkortakommanden som endast kompensatoriska och som något som ska eller bör tränas 

bort, missar man kanske att se helheten. På liknande vis förbiser man kanske andra faktorer 

som kan vara avgörande för en elevs skolsituation, om man är av den åsikten att 

anledningarna till svårigheterna endast finns utanför eleven. Vi tror att bästa sättet för att nå 

eleverna och för att kunna bistå med det stöd som de behöver, är att försöka att se på 

problemet från båda hållen – det vill säga, inte bara från ett perspektiv utan att försöka bredda 

sitt eget perceptionsfält.  
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Som tidigare nämnt menar Nilholm (2007) att elevers olikheter borde ses som en resurs för 

skolans arbete. Istället för att se elevens tillkortakommanden som en brist, bör vi fokusera på 

elevens tillgångar och nyttja dessa som en resurs i arbetet. Frågan är hur lärare, rent praktiskt, 

ska gå tillväga för att förena elevernas olikheter i en god lärandemiljö. För att eleven och 

skolan ska kunna mötas behövs det god kunskap om elevers olika behov, vilket är något som 

specialpedagogerna kan tillgå med. Genom att vara den förmedlande länken mellan elevernas 

behov och skolans lärare och resurser kan lärare förhoppningsvis få de redskap de behöver för 

att skapa den goda lärandemiljön som eftersträvas i såväl skollag som läroplan. Ett problem är 

dock hur lärare praktiskt ska använda sig av elevernas olikheter. Hur kan en elevs svårigheter 

inom läsning gynna resten av klassen? Hur skapar vi lärandetillfällen utifrån en elevs 

specifika koncentrationssvårigheter? Hur ska vi som lärare nyttja den mångfald som elever 

representerar, utan att vara respektlöst utpekande? Detta är, enligt oss, en svår balansgång.  

 

Många av våra informanter har också öst besvikelse över hur en diagnos inte ledde till en 

helomvändning och direkt förbättring från skolans sida, vilket leder oss till frågan om vad 

diagnoserna har för poäng. Nilholm (2007) skriver att en diagnos till och med kan vara en 

nackdel för eleverna då det i det kompensatoriska perspektivet konstateras att det inte är 

skolan som är problemet, utan att det handlar om brister hos eleven. Utifrån detta tankesätt, 

menar Nilholm vidare, betyder det att skolan inte behöver ändra på sig. Istället är det elevens 

brister som ska identifieras och tränas bort, i avsikt att ”[…] anpassa det till omgivningens 

krav” (Nilholm, 2007:38).  

 

Är diagnoser endast en ursäkt för skolan att förbli statisk och oföränderlig? Detta är något 

som all personal som är verksam i skolan bör reflektera över, det vill säga: ifall vi använder 

oss av diagnoser bara för att kunna skylla enkelspårigheten i skolan på elevernas svårigheter 

att anpassa sig till det som är bestämt. Om alla elever låg på samma nivå och hade samma 

grad av engagemang skulle klassrumssituationen vara enkel för vilken lärare som helst. I 

verkligheten ser det dock inte ut på detta sätt. Alla elever ligger på en individuell nivå med en, 

kanske för dagen, egen grad av engagemang, vilket innebär att en lektion kan bli hur 

mångfacetterad som helst. Detta uppmuntras i Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2011) 

och visar att detta är hur skolan ska se ut: 

 

4 § Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 

ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

 

Då det till och med finns stöd i Skollagen som pekar på att elevernas förutsättningar ska 

uppvägas av skolan istället för att pekas på som en brist, visar detta på att det 

specialpedagogiska arbetet har en mycket central plats i dagens skola. Nilholm (2007:26) 

skriver: ”Själva begreppet specialpedagogik antyder ju att det finns vissa situationer där den 

”normala” pedagogiken inte räcker till.” Vi instämmer med Nilholms resonemang, samt 

skulle vilja understryka vikten vid den specialkompetens som specialpedagogerna har att 

erbjuda är nödvändig för att eleverna ska få tillgång till en givande lärandemiljö.  
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I våra ögon finns det ett stort behov av specialpedagogiskt arbete i skolan. Personal som 

specialiserat sig på elever med svårigheter och hur deras skolgång kan underlättas och 

förbättras bör ses som en fantastisk tillgång för övrig skolpersonal. Av egen erfarenhet vet vi 

att alla inte klarar sig med den ordinarie undervisningen som riktar sig till den medelbegåvade 

och medelengagerade eleven. Istället behövs kanske en närmare kontakt med en vuxen, någon 

som förklarar, uppmuntrar och stöttar, där klassrumsläraren tidsmässigt inte räcker till. Detta 

kan t.ex. vara en specialpedagog som har tid att engagera sig i de elever som inte kan nå ända 

fram på egen hand.  

 

Skolorna i fallkommunen som vi har undersökt har lite olika fokusering på sitt arbete då 

specialpedagogerna som resurs lägger sin tid på lite olika saker. På Skola A har utredning och 

samtal en stor roll medan handledning och samarbete inte alls får lika mycket tid, samtidigt 

som Skola B lägger mest fokus på undervisning i grupp och enskilt samt dokumentation och 

minst på undervisning i klass och planering. Den tredje skolan, Skola C, har ett upplägg som 

kretsar kring undervisning, där denna sker mest i klass och enskilt, men väldigt lite i grupp. 

Frågan blir då vad detta kan ha för konsekvenser för de elever som behöver detta stöd? 

 

Trots att skolorna har väldigt olika upplägg, så har informanterna från de olika skolorna 

väldigt liknande upplevelser av de insatser som de kommit i kontakt med. Det handlar i deras 

fall mer om bristen på stöd som de känt att de fått tillgång till. Dock finns det säkert elever 

som har mycket stöd och hjälp och som är orsaken till denna variation i upplägg skolorna 

emellan. Kanske handlar det om att dessa olika individers varierande behov är grunden till 

uppläggen, vilka förändras utifrån vilka elever som behöver stöd. Om detta är fallet så ligger 

ett stort ansvar på specialpedagogerna och visar vilket engagemang som de får lägga in i sina 

elever. 

 

Dock verkar våra informanter av olika anledningar inte fått ta del av det engagemang som de 

specialpedagoger vi intervjuat verkar ha inför arbetet med sina elever. Kanske behövs det 

trots allt något utöver även specialpedagogiken; något ytterligare stöd där specialpedagogiken 

inte räcker till. En lärare med ökad förståelse och fördjupad kunskap om inlärningssvårigheter 

skulle, i våra ögon, vara ett bra komplement till den stödjande specialpedagogiken. En del i 

lärarutbildningen som ger breddad kunskap inom ämnet skulle kanske underlätta för 

samarbetet mellan elever, lärare och specialpedagoger i många fall. Den ökning av diagnoser 

som har skett under de senaste åren och inneburit en större arbetsbörda för 

specialpedagogerna borde logiskt sätt ha öppnat upp för en diskussion om dessa brister inom 

lärarutbildningen. Förhoppningsvis är detta något som kan förbättras i framtiden och ge alla 

som har skolan som sin arbetsplats en större möjlighet till samarbete och förståelse. 

 

Man kan ju även fråga sig varför våra elevinformanter inte fått all den hjälp som de skulle 

kunnat få eller som de är berättigade som elever på skolorna? Svaret på detta är nog väldigt 

individuellt, även om många av dem valt att inte driva det vidare då deras gymnasieutbildning 

går mot sitt slut. Förutom detta verkar våra informanter inte riktigt veta vad de i sådana fall 

skulle kunna få för hjälp eller vilken hjälp de är berättigade, vilken kan göra det svårt att jaga 
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efter. Detta kan jämföras med att fråga efter något som man inte riktigt vet hur det ser ut eller 

ens vad det är. Dock var det en av våra informanter som verkligen kämpade för sina 

rättigheter och tyvärr såg sig besegrad av den brist på engagemang som fanns hos 

skolpersonalen. I detta fall kan hennes besvikelse och frustration förstås då hon själv var 

tvungen att tvinga fram ens den minsta möjlighet till hjälp. 

 

Även föräldrarna i vår studie talar om en brist på stöd även om många av dem ansett att 

kommunikationen med skolan ökat efter diagnosen satts. Då detta ändå kan anses som ett steg 

i rätt riktning, att kommunikationen existerar, brister det i många fall då ärendet inte fullföljs 

på ett tillfredsställande sätt. Många av föräldrarna menar att samtalen med skolan har handlat 

om skolsvårigheter i vid bemärkelse och vilka läxor som ska göras, men att detta inte lett till 

någon stor förbättring för deras barn och slutligen utan att vederbörande känner sig nöjd med 

situationen. Hur detta då ska lösas är en bra fråga. Kanske behövs det specialpedagogiska 

arbetet centraliseras mer för att underlätta för alla inblandade. Tydligare riktlinjer att följa, 

exempelvis i samband med överlämningar, och större samarbete mellan alla skolformer skulle 

kanske ge alla elever i behov av stöd chans att känna sig stöttade och omhändertagna av 

skolan, genom hela skolgången.  

 

Att vara elev i behov av stöd – självbild 

Om vi återkopplar till Groths (2007) undersökning om specialpedagogik och hur 

specialundervisning har en negativ effekt på självkänsla och självbild, så kan vår 

undersökning till viss del stödja hans resultat. Inte alla våra informanter har gått in på detta 

ämne, men några har vid frågor om trivsel och lärarnas behandling talat om de negativa 

känslor som kan uppstå. Dock är det inte specialpedagogisk undervisning som är det negativa 

i sammanhanget, då våra elever inte deltar i sådan undervisning, utan mer den ordinarie 

undervisningen som i vissa fall upplevs utpekande av elever med diagnos. En av våra 

informanter formulerar känslorna kring diagnosen på detta sätt: 

 

Jag gillar inte att vara tjejen med dyslexi. Det är inte det att man skäms för det, man vill bara inte 

ha den där stämpeln med allt det innebär. Tyvärr så tror jag att folk ser en som dummare (Intervju 

4 2012:2). 

 

Det är här problematiken kommer in, att en diagnos stämplar elev utifrån andras förutfattade 

meningar om hur en elev med en viss diagnos är. Det är verkligen något som kan göra att en 

elev håller sin diagnos för sig själv, bland klasskamrater och skolans personal. Detta kan ju 

vara en orsak till att vissa elever inte kämpar för att få ett fullgott stöd, då det blir för 

utlämnande att hela tiden föra fram sig själv som eleven med t.ex. ADHD eller dyslexi. 

 

Vår informant Miranda (Intervju 5 2012) kände sig utpekad i klassrummet av läraren som, 

inte direkt pekade ut henne, men sade att det fanns elever i klassrummet som behövde extra 

koncentration. För henne kändes det som att läraren direkt syftade på henne, vilket gjorde 

henne arg så att hon valde att lämna klassrummet. Även om läraren inte alls syftade på henne 

över huvud taget så är detta något som man måste tänka på och ta hänsyn till, så att man 

slipper en situation där någon känner sig så utpekat att denne måste lämna rummet. Som 
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lärare bör man kanske inte peka ut en grupp elever, även om det inte specificerar vilka dessa 

är, utan istället sätta upp allmänna regler kring arbetsro och klassrumstrivsel. Då slipper man 

att någon ska känna sig utpekad och uttittad.  

 

Miranda (Intervju 5 2012) kände även att hennes klasskompisar såg hennes diagnos som 

något negativt, då de inte ville umgås med henne. Detta verkar handla om ren okunskap om 

vad en ADHD-diagnos är och hur en person med denna är. Groth (2007:154) skriver att 

eleven själv också kan ha en negativ syn på sin egen diagnos: 

 

Exempel på denna negativa påverkan är att eleverna verkar uppfattade sig som annorlunda i 

negativ bemärkelse, som avvikare, att de får utstå negativa kommentarer, upplever ett utanförskap, 

upplever sig som defekta samt som speciella i största i allmänhet. 

 

Groths (2007) lösning på detta är arbete med elevens självbild och att ge specialpedagogiken 

en positiv bild. Vi tror dock inte att det räcker med detta när det kommer till självbild, då det 

till stor del för våra informanter handlar om hur klasskamrater ser på diagnosen. Att ta för 

givet att det är något fel på en person med en diagnos är ett tecken på okunskap  

 

Även föräldrarna behöver få tillgång till större kunskap och medvetenhet för att i 

förlängningen kunna hjälpa sina barn att bli tillfreds med sin diagnos. De informanter vi har 

intervjuat som är föräldrar till elever med diagnoser har i olika grad negativa upplevelser i 

sina kontakter med skolan kring stöd för deras barn. Informanten Birgitta (Mejlintervju 7 

2012:1) skriver: 

 

Men eftersom min dotter ville vara självständig så visste vi inte så mycket om hur det var i skolan 

förrän i efterhand. Vi fick inte gå in och bråka för henne, som vi borde ha gjort med facit i handen. 

 

Även som förälder handlar det i stort om okunskap kring rättigheter och stöd kring diagnoser. 

Att inte veta vilken hjälp som finns tillgänglig gör det svårt för föräldrarna att kämpa för att 

barnen får denna. Sedan kan även barnens ålder ha stor påverkan då föräldrarna inte vill 

trampa sina barn på tårna, då de i lagens mening är så gott som vuxna. Samtidigt kan barnen 

själva ha svårt att ta denna kamp då det är mycket annat som händer i skolan och utanför 

under denna tid i livet. Det kan vara svårt att veta när man ska lägga sig i och när barnet ska få 

stå på egna ben.  

 

För att motverka en del av problemet kring hjälp och stöd för elever med diagnoser måste 

skolan, i samarbete med andra instanser, arbeta öppet med ämnet. Detta kan ske genom 

föreläsningar, temadagar och dylikt, för att öka medvetenheten och förståelsen. Personal 

likväl som elever och föräldrar behöver dessa kunskaper för att skolan ska kunna handla om 

likvärdighet för alla. 

 

Elever i behov av stöd är fortfarande elever. 

I denna undersökning har fokus legat på de rättigheter som elever i behov av stöd har, det vill 

säga: vilka delar av styrdokumenten som specifikt riktar sig till dessa elever och vad detta 
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innebär. Dock får vi inte glömma att de inte bara är elever i behov av stöd, utan även elever i 

allmän bemärkelse som har rättigheter bara genom att vara det – en elev. Till exempel står 

denna formulering i Läroplanen: 

 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska 

bidra till elevernas allsidiga utveckling (Skolverket, 2011:6). 

 

Även en formulering som denna, som inte handlar om särskilt stöd eller behov, riktar sig till 

elever med diagnos. Förutom att de har rätt till stöd och hjälp har de även, som alla andra 

elever i den svenska gymnasieskolan, rätt till samma förutsättningar och kunskaper som deras 

diagnosfria klasskamrater har. 

 

Några av våra informanter nämnde hur utpekande en diagnos kan vara samt att oönskad 

uppmärksamhet snabbt hamnar på enstaka individer i klassrummet. Detta borde visa på att det 

istället bör vara en självklarhet med arbetsro för alla elever, eftersom elever även utan 

diagnos kan vara i behov av detta för att koncentrera sig. Vissa behöver ha det tyst omkring 

sig för att kunna fokusera, medan andra frodas i mer ljudliga miljöer. Mer kunskap och bättre 

kommunikation med eleverna om deras olika behov är en förutsättning för att skapa en god 

lärandemiljö. Förutom detta tror vi att det är viktigt att avdramatisera och undervisa om olika 

inlärningssvårigheter. En ökad kunskap hos eleverna om diagnoser kan göra att detta inte 

känns lika tabubelagt. Här får man nog se till eleven som individ hur denne ställer sig till att 

andra ska veta om diagnosen eller inte, beroende på hur eleven själv ser på sin diagnos.  

 

För en del elever med diagnos kan det vara viktigt att bli behandlad som vilken elev som 

helst, alltså som om diagnosen inte existerar. Kanske finns det en önskan om att visa att 

diagnosen inte innebär några begränsningar eller brister, utan att denne är fullt kapabel att 

klara sin egen skolgång. För visst finns det elever där det viktigaste är hur långt man kan 

komma på egen hand, inte hur långt man kommer med hjälp av andra. Sedan finns det även de 

som behöver en ledande hand hela tiden för att inte tappa tråden eller viljan under dagen. För 

dessa elever är specialpedagog och andra stödlärare ett viktigt redskap för att klara 

skolgången. 

 

I följande stycke från Läroplanen formuleras några huvuddrag som den svenska skolan vilar 

på. 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell (Skolverket, 

2011:11). 
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Avsnittet handlar det om människor lika värde och individens okränkbarhet, samt tolerans. 

Med detta synsätt i bakhuvudet ska vi som lärare arbeta för att alla våra elever, diagnos eller 

inte, ska känna sig som en viktig individ. Därför är det en svår balansgång när det kommer till 

att samtala om diagnoser och dess konsekvenser. För även om man inte pekar ut elever, så 

kan detta ändå blir fallet om ämnet blir känsligt och utpekande. 

 

Hur kan vi som lärare underlätta för våra elever som är i behov av stöd 

Under tiden för detta undersökande arbete hade vi möjligheten att gå på en föreläsning med 

Maria Andersson (2012-02-21) som föreläser kring flickor med ADHD och berättar om sina 

egna erfarenheter av att växa upp med ADHD. Det vi som blivande lärare kunde fånga upp 

från denna föreläsning, var att det viktiga sitter i hur vi behandlar dessa elever. 

 

Bland annat berättade Maria om en situation som var vanligt återkommande för henne, 

nämligen glömda böcker. Hon förklarade med stor inlevelse hur hon verkligen kämpade för 

att böckerna skulle finna sin väg till klassrummet men hur de alltid på något sätt blev glömda 

i en buske eller redan bredvid cykeln hemma. Hon fick på grund av detta utstå mycket kritik 

då läraren ansåg att hon redan då hon kom dit visade bristande engagemang i skolan. Det som 

Maria då lyfte som viktigt var att en av hennes lärare istället för att bara kritisera kunde väga 

upp detta med beröm för att hon i alla fall försökt ta med böckerna och att hon dessutom fått 

med sig penna dagen till ära. 

 

Om vi själv sätter oss i situationen att mötas av kritik i en situation där vi verkligen ansträngt 

oss, vet nog de flesta hur detta skulle kännas. Ett nederlag som följs av en påminnelse om att 

våra ansträngningar varit förgäves, känns aldrig bra. Som lärare har vi då ansvaret över att 

elever i denna situation inte ska behöva känna på det sättet. Visst kan vi påminna, men viktigt 

är då som Maria sa att vi även kommer ihåg att väga upp det negativa med någon form av 

beröm. Att lära oss och eleverna att även om något går dåligt så finns det även annat som gått 

bra. Detta är en filosofi som går att applicera i skolans provsituationer och andra arbeten för 

att eleverna inte ska tappa tron på sig själva.  

 

Ett annat exempel hon tog upp var när de fick information om brandsäkerhet och det sattes ut 

en brandsläckare i kapprummet utanför klassrummet. Eleverna upplystes om att de inte fick 

leka med denna och läraren sade specifikt till Maria att hon inte fick röra den. Ett tag senare 

åkte Maria ut i kapprummet då hon återigen störde ordningen i klassrummet. Hon blev snabbt 

uttråkad där ute och det föll sig så att brandsläckaren pockade på hennes uppmärksamhet. 

Enligt henne var det en ren och skär olycka att hon råkade komma åt spaken som satte igång 

släckaren och vaktmästaren som kom dit när hon råkat komma åt den hade ett sätt att 

kommunicera med henne som ingen annan på skolan hade. Han kritiserade inte, utan gick 

med på att det var en olyckshändelse och hjälpte henne att städa upp. Sedan pratade han även 

med Maria om hur viktig brandsläckaren är ifall det börjar brinna i Pelles mössa och sedan i 

Lisas jacka. Då fick Maria själv komma fram till hur viktigt det var att brandsläckaren fick 

sitta orörd, ifall det skulle börja brinna och hennes klasskamrater skulle sitta inne i 

klassrummet. Genom att relatera till Marias egen verklighet och låta henne själv komma fram 

till vilka konsekvenser hennes handlande kunde få, fick denna vaktmästare en kontakt med 
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Maria som hennes lärare inte lyckats med. Detta på grund av deras fokus på vad hon gjorde 

fel, utan att ge henne möjligheten att reflektera och relatera sina handlingar. 

 

Kunskaper som dessa hos lärare av alla slag skulle kunna underlätta många svårigheter som 

uppstår under en dag i skolan. Att kunna relatera till våra elever och lägga information på en 

nivå som de kan känna igen sig i kan vara hjälpligt i både stora och små situationer. Om vi 

istället för att kritisera och peka ut, hjälper dessa elever att känna att de tillhör gruppen kan vi 

ge dem en god grund för deras lärande. Då kan de få känna sig trygga i klassrummet och vi 

kanske har en möjlighet att nå fram till dem och skapa en god relation. 

 

Lärarrollen 

Allt arbete kring denna undersökning har lett oss till att reflektera över vår kommande 

yrkesroll som lärare och relationen till de elever vi kommer att möta i vårt arbete. Ledordet 

som följt oss i de reflektioner vi gjort har ofta kommit att handla om kommunikation, eller 

kanske snarare bristen på detta. Hur ska vi som lärare i klassrummet kunna skapa en sådan 

relation till våra elever att de känner att de kan kommunicera med oss? Kanske vi kan ta 

lärdom av de slutsatser vi gjort i vår undersökning där kunskap om olika diagnoser är en brist 

som eleverna sett hos sina lärare och som har lett till att de inte har känt sig mötta på ett bra 

sätt. Vi har dock inte på långa vägar skaffat oss nog med kunskap för att anse oss kunniga 

inom området, men vi är emellertid på god väg. 

 

Något som även kan vara nyttigt att tänka på är att inte se eleven som sin diagnos, utan som 

en elev som kan vara i behov av extra stöd och hjälp. Vi får inte glömma att alla elever är 

individer och har olika svårigheter att tampas med, varav en del möter många av sina 

svårigheter i skolan. Det är då viktigt att vi är lyhörda och ser eleven som en person som har 

en specifik diagnos utan att ta för givet att alla är likadana och vill ha samma sorts hjälp och 

stöd. Återigen är kommunikation ett viktigt redskap för oss som pedagoger. 

  

Att finna sätt att motivera de elever som behöver motivation är något som vi efter denna 

undersökning finner än mer viktigt. Vi vill att alla elever ska ha en möjlighet att finna lusten 

att lära och det blir då upp till oss att ge dem olika vägar och redskap till detta. Samtidigt 

måste vi även finnas där för våra elever för att hjälpa och stödja under arbetets gång, både 

elever med diagnos och de utan. Svårigheten ligger nog främst i att finna tid till alla elever i 

den mån de behöver oss. 

 

Förslag till framtida forskning 

Alla åsikter och ambitioner som kommit fram under undersökningens gång visar att detta är 

ett ämne som är viktigt att studera ur olika perspektiv för att ge en helhetsbild. Dock är vår 

studie för liten för att ha någon större vikt i forskningssammanhang, så förhoppningen är 

istället att någon ska inspireras att göra vår undersökning i större skala. Att förutom 

verksamhetschefer, specialpedagoger, elever och föräldrar även inkludera lärare och annan 

personal, samt använda sig av observationer skulle göra att studien blev desto mer 

övergripande och betydelsebärande. Vid en större studie kan även finnas möjlighet till 

inkludering av elever med andra diagnoser än de vi tagit upp i vår undersökning. 
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Att göra en fallstudie som vår i större utsträckning i olika städer i Sverige, eller för all del 

olika länder, skulle ge möjlighet till jämförande analyser och reflektioner. Då skulle slutsatser 

kanske kunna dras kring vad som fungerar och inte, samt varför det är så. Eller att vissa saker 

fungerar på ett ställe men inte på ett annat och vilken orsak detta kan ha. Lärdomen från detta 

skulle då kunna vara av vikt för beslutsfattarna inom skolvärlden när ämnet specialpedagogik 

och elever i behov av stöd kommer upp. Även en undersökning som sträcker sig genom alla 

skolformer skulle vara tänkvärd, då stödet enligt våra informanter fungerar bättre på 

grundskolan. Det skulle därför vara intressant att se vad som skiljer åt, resursmässigt såväl 

som organisatoriskt, och varför denna försämring sker för vissa elever. Något som skulle vara 

spännande är att följa ett antal elever under en längre tid och att även se hur överlämningar 

och skolbyten fungerar. 

 

5 Sammanfattning 
 

Den fallstudie som vi har utfört syftade till att undersöka hur tre gymnasieskolor organiserade 

sitt specialpedagogiska arbete med elever med ADHD och dyslexi, elever och föräldrars 

upplevelser av detta, samt vad som reglerar skolans arbete inom denna verksamhet i en 

fallstudiekommun i norra Sverige. För att besvara syftet ämnade vi att svara på tre delstudier 

och använde oss av tre olika undersökningsmetoder, dvs. enkät, intervju och dokumentanalys. 

Respektive delstudie utgjorde således en frågeställning.  

 

Sammanfattningsvis arbetar fallkommunens gymnasieskolor relativt lika när det kommer till 

hanterandet av elever i behov av stöd, till följd av riktlinjer från nationella såväl som lokala 

styrdokument. Samtliga gymnasieskolor i fallkommunen är decentraliserade och har 

specialpedagoger och speciallärare anställda på respektive skola, dock i varierande 

utsträckning och tjänst. Skolornas tidsmässiga organisering ser därför inte ut på samma sätt, 

men i det stora hela arbetar gymnasieskolorna i fallkommunen aktivt med specialpedagogik. 

De specialpedagogiska insatserna planeras utifrån hur situationen med respektive individ ser 

ut, och ansvaret läggs till största del på de verksamma specialpedagogerna som arbetar aktivt 

med att medla mellan eleverna, (och i varierande grad) föräldrar samt övrig skolpersonal i 

fallkommunen. En god kommunikation mellan parterna understryks. Tillgången till 

kompensatoriska hjälpmedel, vilka prioriteras med hänsyn till elevens olika behov, varierar. 

Specialpedagogernas arbetsbörda har ökat på grund av de senaste årens ökning av 

diagnostiserade elever i fallkommunen. 

 

Vid sidan av detta framkommer det tydligt att gymnasiekolorna i fallkommunen gör tappra 

och ärliga försök att nå ut till alla elever, vilket tyvärr inte har lyckats. Såväl specialpedagoger 

som verksamhetschefer poängterar vikten vid att fullfölja det som specificeras i de olika 

styrdokumenten. Däremot verkar det inte som att alla elever i behov av stöd får det de 

behöver från skolan i form av såväl specialpedagogiskt stöd som resurser. De elever och 

föräldrar som vi har varit i kontakt med har liknande upplevelser av ett bristfälligt hanterande 

och bemötande från skolans sida – framförallt från elevernas undervisande lärare. Det fanns 
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visserligen ljuspunkter i deras skolvardag, och vissa av informanterna upplever att de har fått 

den hjälp och det stöd som efterfrågats inom vissa områden (t.ex. dispens vid skolarbete). 

Däremot känner många av eleverna i fallkommunen att stödet inte har räckt till. Lärarnas brist 

på kunskap om olika diagnoser har visat sig vara den största kritiken från både föräldrar och 

elever. Dessutom kritiseras den bristfälliga informationen som ges eleverna själva om vad de 

kan förvänta sig efter en satt diagnos, vad de kan kräva för hjälp och vad de faktiskt har rätt 

till som både elever och elever i behov av stöd.  
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BILAGA I 

 

BILAGA 1 – Enkät till verksamhetschefer 
1. Antal elever som skolan bedömer ha funktionsnedsättningar som:  

 ADHD _______ stycken 

 Dyslexi _______stycken 

 

2. Vilken personal arbetar med elever med Dyslexi och ADHD? 

 Specialpedagog/er: _____ st 

 Stödlärare: ______ st 

 Annan personal (tjänst och antal): 

 ____________________________________________________________ 

 

3. Hur är de specialpedagogiska insatserna organiserade i kommunen? 

 De är decentraliserade till skolnivå                                     (    ) 

 De är centraliserade till kommunnivå eller motsvarande    (    ) 

Eventuell kommentar: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

 

4. Uppskatta hur de specialpedagogiska insatserna är organiserade tidsmässigt, mellan 

olika arbetsformer? (Ringa in en siffra på skalan, där 0 är ingen tid och 5 är full tid) 

 Enskild undervisning av elev 0   1   2   3   4   5 

 Undervisning av elever i mindre grupper 0   1   2   3   4   5 

 Undervisning av elever i den ordinarie klassen 0   1   2   3   4   5 

 Andra arbetsformer (ge exempel och tidsmässig gradering): 

 ____________________________ 0   1   2   3   4   5 

 ____________________________ 0   1   2   3   4   5 

Övrigt arbete (planering m.m.)        0   1   2   3   4   5 

 

Varför ser uppdelningen ut som den gör? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

 

5. Har andelen elever som är i behov av särskilt stöd förändrats under de senaste tio åren 

enligt din bedömning? 

 Andelen har ökat kraftigt         (    ) 

 Andelen har ökat något            (    ) 

 Andelen är oförändrad              (    ) 

 Andelen har minskat något       (    ) 

 Andelen har minskat kraftigt     (    ) 

 Kan ej bedöma                           (    ) 

Kommentarer till orsaker  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 



BILAGA I 

 

6. Övriga kommentarer och synpunkter som du inte fått tillfälle att framföra tidigare i 

enkäten  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Stort tack för din medverkan! 



BILAGA 2 

 

BILAGA 2 – Mejlintervju med specialpedagoger 
 

Inledande frågor: 

1. Hur länge har du arbetat på skolan? 

2. Vad har du för utbildning och tidigare erfarenhet? 

 

Frågor gällande specialpedagogik: 

1. Hur är det specialpedagogiska arbetet kring Dyslexi och ADHD organiserat på 

skolan? 
(t.ex. val av modell, vem som får stöd och vem som avgör detta, dokumentation, samarbete med 

lärare, relation till föräldrar, utvärdering osv.) 

a) Specifika arbetssätt/metoder för elever med ADHD 

b) Specifika arbetssätt/metoder för elever med Dyslexi 

 

2. Varför är arbetet upplagt på detta sätt? 
(statliga, kommunala och lokala riktlinjer, beprövade metoder etc.) 

 

3. Berätta om de resurser som finns på skolan och erbjuds elever med Dyslexi och 

ADHD? 
(t.ex. resursfördelning, prioriteringar, urval) 

 

4. Vilka anledningar ligger till grund för dessa val? 
(lagar/riktlinjer, personliga preferenser, skolans policy etc.) 

 

5. Beskriv hur ni arbetar med en elev som får specialpedagogiska insatser?   
(t.ex. vem, när och hur? Läromedel, hjälpmedel, utredning, föräldrars roll, elevens medverkan 

osv.) 

 

6. Varför väljer Ni att arbeta på det här sättet?  
 

7. Berätta om dina tankar gällande elever i behov av särskilt stöd. 
(t.ex. ökande antal diagnoser, forskning, relationen till eleverna osv.) 
 

8. Hur arbetar skolan med styrdokumenten? 
 (t.ex. åtgärdsprogram, lokal arbetsplan, nationella styrdokument osv. 



BILAGA 3 

 

BILAGA 3 – Intervju med elev 
 

1. Vilket program går du? 

 

2. Vad trivs du med på skolan och varför? 

 

3. Vad trivs du inte med på skolan och varför? 

 

4. Vad trivs du med i klassen och varför? 

 

5. Vad trivs du inte med i klassen och varför? 

 

6. När fick du din diagnos? 

 

7. Hur tänkte du när du fick veta att du har ADHD/Dyslexi? 

 

8. Varför tror du att du reagerade på detta sätt? 

 

9. Får du specialundervisning? 

 

10. Om ja, berätta hur din specialundervisning går till? 
 

11. Vad tycker du om din specialundervisning? 

 

12. Om nej (dvs. ingen specialundervisning), vad beror detta på? 

 

13. Vad tycker du om det? 

 

14. Får du hjälp med läxor, hemma eller i skolan? 

 

15. Hur upplever du det? 

 

16. Är det många på skolan som får specialundervisning? 



BILAGA 4 

 

BILAGA 4 – Mejlintervju med föräldrar 
 

1. Mitt barns diagnos är: ADHD (   )  Dyslexi (   ) 

 

2. Vem föreslog att ditt barn skulle genomgå en utredning? 

 

3. Hur upplevde du denna process? 

 

4. Hur blev du bemött av personal i skolan? 

(rektor, lärare, specialpedagoger, läkare m.fl.) 

 

5. Hur upplevde du bemötandet?  

 

6. Hur kommer det sig att du upplevde det på det viset? 

 

7. Vad har förändrats hemma kring ditt barn sedan denne fick sin diagnos? 

(Positivt och negativt) 

 

8. Hur upplevde du det och varför? 

 

9. Vad har förändrats i skolan kring ditt barn sedan denne fick sin diagnos? 

(Positivt och negativt) 

 

10. Hur upplevde du det och varför? 

 

11. Får ditt barn specialundervisning? I sådana fall hur är detta upplagt?  

(hjälpmedel, extrastöd etc.) 

 

12. Hur känner du att ditt barn har upplevt utredningen, diagnosen och 

specialundervisningen? 

(jobbigt, skönt med en förklaring, pinsamt, positivt, negativt o.s.v.) 

 

13. Hur har ditt barns reaktioner känts för dig? 



BILAGA 5 

 

BILAGA 5 – E-post till verksamhetschefer 
 

Enkät om verksamheten kring elever i behov av särskilt stöd 

 

Vi är två lärarstudenter från Umeå Universitet som besökte er nyligen för att se hur ni 

ställde er till att delta i vår studie. Denna undersökning är vårt examensarbete och har 

som syfte att ta reda på hur gymnasieskolorna i Skellefteå arbetar kring elever i behov 

av särskilt stöd. För att avgränsa oss har vi valt att lägga fokus på ADHD och Dyslexi, 

eftersom vi själva har stött på elever med dessa diagnoser. Vårt val av ämne grundar sig 

i våra egna erfarenheter och intressen, samt att lärarutbildningen inte erbjuder 

fördjupande kunskaper inom detta viktiga område. Genom enkät och intervju med 

rektorer, elever, föräldrar, specialpedagoger, stödlärare och annan viktig personal 

hoppas vi kunna ta reda hur alla inblandande upplever verksamheten. 

 

Vi hoppas att du vill avsätta en kort stund för att besvara bifogad enkät. Deltagandet är 

naturligtvis frivilligt och sker med garantier för anonymitet i enlighet med 

vetenskapsråkets forskningsetiska principer. Så småningom kommer enkätstudien och 

intervjuerna att redovisas i en rapport (som du naturligtvis kommer få ta del av om du så 

önskar) där inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer kommer 

finnas med.  

 

Då vi önskar att komma i kontakt med berörda elever och föräldrar, undrar vi ifall vi i 

kontakt med dem får hänvisa till att du som rektor har gett ditt medgivande och att 

skolan som helhet har intresse i denna undersökning. Var vänlig meddela oss hur du 

ställer dig till detta i ditt svarsmejl. 

 

Vår förhoppning är på att du vill bidra till ökad kunskap genom att medverka. Har du 

några frågor är du välkommen att kontakta oss. Tacksam om du vill returnera ifylld 

enkät så snart som möjligt, dock senast fredag den 24:e februari. 

 

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA 6 – E-post till specialpedagogerna 
 

Mejlintervju med specialpedagoger, stödlärare m.fl.  

 

Vi är två lärarstudenter från Umeå Universitet som besökte er nyligen för att se hur ni 

ställde er till att delta i vår studie. Denna undersökning är vårt examensarbete och har 

som syfte att ta reda på hur gymnasieskolorna i Skellefteå arbetar kring elever i behov 

av särskilt stöd. För att avgränsa oss har vi valt att lägga fokus på ADHD och Dyslexi, 

eftersom vi själva har stött på elever med dessa diagnoser. Vårt val av ämne grundar sig 

i våra egna erfarenheter och intressen, samt att lärarutbildningen inte erbjuder 

fördjupande kunskaper inom detta viktiga område. Genom enkät och intervju med 

rektorer, elever, föräldrar, specialpedagoger, stödlärare och annan viktig personal 

hoppas vi kunna ta reda hur alla inblandande upplever verksamheten. 

 

Vi hoppas att ni vill avsätta en kort stund för att besvara bifogad mejlintervju. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och sker med garantier för anonymitet i enlighet 

med vetenskapsråkets forskningsetiska principer. Så småningom kommer intervjuerna 

att redovisas i en rapport (som ni naturligtvis kommer få ta del av om ni så önskar) där 

inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer kommer finnas med.  

 

Då vi önskar att komma i kontakt med berörda elever och föräldrar, undrar vi ifall ni 

kan hjälpa oss med detta. Även annan personal som arbetar med elever i behov av 

särskilt stöd är av intresse för vår studie. Därför skulle vi gärna vilja komma förbi och 

samtala om detta, eftersom vi personligen känner att ni är navet i det specialpedagogiska 

arbetet kring eleverna och vi vill gärna ha ert stöd och er expertis. 

 

Vår förhoppning är på att ni vill bidra till ökad kunskap genom att medverka. Har ni 

några frågor är ni välkomna att kontakta oss direkt, annars ser vi framemot att träffa er 

inom kort. Återkom med datum och tider som passar er. 

 

Vi ser helst att ni besvarar intervjun enskilt då detta ger oss mer material att referera till 

i vår studie. Om ni ändå väljer att hjälpas åt med svaren, var vänlig skriv detta i mejlet 

ni återsänder.  

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 



BILAGA 7 

 

BILAGA 7 – E-post till föräldrarna 
 

Hej! 

 

Våra namn Anna Ahnqvist och Emma Brännström och vi går sista terminen på 

lärarutbildningen och skriver därför vårt examensarbete. 

 

Just nu utför vi en studie i er hemkommun, som handlar om hur elever, föräldrar och 

personal upplever det specialpedagogiska arbetet på de tre gymnasieskolorna. 

 

Vi har haft turen att kunna intervjua några elever från de olika skolorna för att höra 

deras åsikter. Nu skulle vi vilja ta del av några föräldrars upplevelser av skolornas 

hanterande och bemötande, eftersom vi tycker att det är viktigt att alla berörda parter får 

göra sina röster hörda. 

 

Deltagandet är helt anonymt i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, vilket innebär att inga namn kommer att nämnas och Du som deltar har rätt att 

avbryta intervjun. Ångrar Du dig i efterhand är Du välkommen att kontakta oss. Ifall Du 

även vill läsa det färdiga arbetet så kan vi skicka det när det är färdigt. 

 

Frågorna bifogar vi i mejlet, som Du antingen kan svara på direkt i dokumentet och 

skicka tillbaka till oss eller skriva in frågorna direkt i ett mejl.  

 

Med vänlig hälsning  

Anna Ahnqvist och Emma Brännström 
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