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Förord 

 

Jag vill särskilt tacka mina informanter som valt att ställa upp i denna studie. 

Utan deras enskilda och väsentliga skildringar av stödåtgärder i skolan som 

erbjuds till elever i grundskolan med diagnosen ADHD eller Aspergers 

Syndrom [AS] som har inlärningssvårigheter. Samt faktorer som ligger bakom 

när inlärningssvårigheter hos elever med ADHD och AS upptäcks skulle denna 

studie inte vara genomförbar. För övrigt vill jag ge ett stort tack till min 

handledare Elisabeth C. Andersson som har tålmodigt stöttat och handlett mig 

framåt under uppsatsskrivandet, samt hjälpt att avstämma av genom mail. Tack 

så oerhört mycket! Slutligen vill jag även tacka min fantastiska familj, vänner 

och kyrka som har stöttat mig ofattbart mycket, stort tack till er! 

 

Immaculate Kabenge 

Maj 2018, Eskilstuna. 
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Abstract 

I dagens skolsystem är andel elever som är i behov av någon sorts stödundervisning hög. 

Detta inkluderar elever som har svårigheter i ett specifikt ämne eller har behov av extra stöd, 

insatser och anpassning.  Med hjälp av Skolverkets riktlinjer och regler uppger det bland 

annat att lärare och alla som arbetar i skolan ska kunna tillmötesgå alla elever med olika 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. De elever som är i behov av extra stöd eller 

extra anpassningar ska kunna få den specifika hjälpen de behöver. Bland de elever som är i 

behov extra stöd inkluderar det elever med inlärningssvårigheter. Det är därför viktigt att se 

på interaktionen mellan lärare och elev, hur lärare går tillväga att tillhandagå och möta dessa 

elever. Samt att se hur skolan samarbetar för att skapa en miljö för att ge elever med olika 

behov utveckling och lärande. Fram till att de elever som är i behov extra stöd, får rätt hjälp i 

rätt tid kan det finns faktorer bakomliggande som bidrar till att när elever med 

inlärningssvårigheter upptäcks. Syftet med denna studie är att belysa vilka stödåtgärder som 

erbjuds till elever i grundskolan med diagnosen ADHD eller Aspergers Syndrom [AS] som 

har inlärningssvårigheter. Ett annat syfte är att undersöka om det finns faktorer som bidrar till 

att elever med stödundervisning av typen ADHD och AS upptäcks senare i skolgången. Fyra 

informanter, därav en speciallärare, en specialpedagog, en kurator och en grundskolelärare 

ifrån Stockholmsområdet, deltog i studien genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet har analyserats med hjälp av tematisk innehållsanalys. Studiens resultat upplyser de 

olika stödåtgärderna som erbjuds till elever samt faktorer som bidrar till att elever med 

stödundervisning av typen ADHD och AS upptäcks senare i skolgången. 
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1. Inledning 

Den roll som skolutveckling har idag har ett av sina avstamp i Ester Hermansson arbete enligt 

Lindholm (2008). Trots farorna mitt under kriget i Europa år 1939 ansträngde hon sig för att 

skaffa mer kunskap. Hon var en pionjär och en företrädare då hon själv valde att ta på sig 

ansvaret för skolans utveckling. I grunden var hon utbildad förskolelärare. Hermansson 

kontaktade en annan pionjär, Elsa Köhler för att lindra nyfikenheten på vad de båda ansåg 

vara morgondagens pedagogik. På slutet av 1940-talet tog politiker och forskare över en stor 

del av uppdragen i att utveckla skolan. Innan dess var det nyfikna och intresserade skolledare 

samt lärare som företrädde detta område och instiftade denna utveckling på forskning, som de 

även deltog aktivt i. Under paraplytermen reformpedagogik började svenska lärare, politiker 

och forskare visa sitt intresse för de då nya amerikanska idéerna. Exempelvis Alva och 

Gunnar Myrdal intresserade sig i Dewey och hans kollegors framåtskridande 

utbildningsfilosofi. Dessa idéer kom att påverka 1946 års skolkommission och därefter den 

svenska grundskolan. Därmed riktades politikernas och lärarnas uppmärksamhet mot skolans 

pedagogik som de ansåg borde utvecklas. På grund av den starka centraliseringen av skolan 

och lärarnas kompetensutveckling under 1950- och 1960-talet lades grunden till och en 

strävan efter att bilda en jämbördig skola över hela landet. Under några decennier försvann 

friheten för lärare och skolledare att på eget bevåg bedriva skolutveckling. Istället inriktades 

statligt styrd kompetensutveckling och forskning och det främst för att igångsätta reformer 

och läroplaner på nationell nivå (Lindholm, 2008). 

 I läroplanen 2011 [Lgr 11] för grundskolan presenteras de kunskaper som varje elev ska 

ha inhämtat efter avslutad skolgång. Alla elever har dock olika sätt att inhämta kunskap på. 

Enligt läroplanen, som kompletteras med kunskapskrav, har skolan ansvaret för att varje elev 

skaffar och utvecklar sådan kunskap som är väsentlig för varje individ och samhällsmedlem. 

Därmed har skolan ansvaret att varje elev oberoende på vilken nivå de befinner sig ska ha 

möjlighet till en harmonisk utveckling enligt läroplanen. Elevers utveckling ska bygga på en 

grund av nyfikenhet, lust och utforskande i skolverksamheten. Skolan ska vidare kunna ha 

möjligheter att erbjuda strukturerad undervisning under lärarens ledning, i helklass såväl som 

enskilt. Det innefattar att varje elev ska få ha en strukturerad undervisning och lärare ska ha 

som mål att sträva efter i sin undervisning att balansera och integrera olika former av kunskap 

(Skolverket, 2011) 

 Riktlinjerna som presenteras i den reviderade läroplanen för 2017 [Lgr 17] för 

grundskolan beskriver hur alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i 
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behov av extra anpassning eller särskilt stöd. Läraren har vissa riktlinjer att förhålla sig till 

beträffande varje elevs individuella behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

Dessutom ska läraren stimulera, handleda och ge extra anpassning/särskilt stöd till elever som 

har svårigheter (Skolverket, 2107).  

 I fördelningen av stöd till elevers behov innefattar det ett specifikt pedagogiskt 

tillvägagångssätt för att kunna möta varje behov vid olika inlärningsnivåer hos elever med 

ADHD och AS.  

 

1.1 Bakgrund 

I en publicerad artikel visar Andersson (2016) på en minskning av andelen elever med 

stödundervisning sedan 1980-talet.  Undersökningen bygger på elevgrupper för longitudinella 

studier som har utförts sen 1980-talet där urvalet elever följs från årkurs 3 och sedan vidare 

genom grundskolan. När hon har undersökt elevernas hela grundskolegång istället för varsin 

årskurs, syns det en minskning av andelen med stödundervisning. Under året 1992–1998 hade 

40 procent av eleverna någon gång stödundervisning i årkurs 3–9. Liknande andel för gruppen 

som undersöktes mellan åren 2008–2014 visar att det har skett en minskning av 

stödundervisning på omkring 30 procent. 

 Studien visar att bland de elever som har fått stödundervisning någon gång i 

grundskolans alla tre stadier syns en minskning mellan de två urvalen under året 1992–1998 

och 2008–2014. Däremot för elever som enbart har fått stödundervisning någon gång i 

lågstadiet eller i högstadiet syns ingen tydlig minskning över tid. Andelen elever som hade 

stödundervisning i mer än en årskurs i grundskolan var större under åren 1992–1998 än den 

var år 2008–2014. I studien kan ses att det finns ett samband där elever med endast 

stödundervisning i högstadiet blir vanligare än de elever som har haft stöd i flera årskurser. 

För de elever som har fått stödundervisning i årskurs 3 och/eller mellanstadiet kan ses en 

trend i riktningen att stödundervisning minskar i takt med att behovet minskar. 

 Undersökningen visar att andelen elever som går i årskurs 3–5 har stödundervisning 

halverats från omkring 20 procent till cirka 10 procent sedan början av 1990-talet. Studien 

jämför då elever från perioden 1992–1998 med elever från perioden 2008–2014, där det inte 

framkommer en förändring i årskurserna 7–9 över tid som de lägre årskurserna har visat 

(Andersson, 2016).  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa vilka stödåtgärder som erbjuds till elever i grundskolan 

med diagnosen ADHD eller AS som har inlärningssvårigheter. Ett annat syfte är att belysa 

vilka faktorer som bidrar till att elever med inlärningssvårigheter kan upptäckas senare i 

skolgången. 

 

1.3 Frågeställningar 

i. Erbjuds stödundervisning till elever i högstadiet i tidigt stadium? 

ii. Vilka stödåtgärder finns för elever med diagnosen ADHD och AS som har 

inlärningssvårigheter? 

iii. Finns det faktorer som bidrar till att elever med stödundervisning av typen ADHD och 

AS upptäcks senare i skolgången? 

 

2. Tidigare forskning 

I detta stycke kommer det att presenteras tidigare forskning gällande inlärningssvårigheter hos 

elever i grundskola med ADHD och AS. Artiklarna ligger till underlag för denna studie och 

kommer att ta med förekommande fakta om dessa områden. Artiklarna är utifrån elevers 

perspektiv med inlärningssvårigheter, lärares inkluderande av elever med 

inlärningssvårigheter, skolans roll och ansvar i bemötande av elevers behov. Jag har därför 

valt att tematisera den valda forskningen i de tre områden som nämnts tidigare. Det börjar 

med definition av begrepp. 

 

2.1 Definition av begrepp 

Denna studie använder sig av begreppen AS och ADHD. Orsaken till användning av autism 

är att i denna studie visa det spektrum som innehåller bland annat AS. Autism är en medfödd 

eller tidigt anskaffad genomgripande funktionsnedsättning vars symtom visar sig innan barn 

fyllt tre år. För att ge en diagnos till ett barn med autism utgår det från symtomtriaden. Detta 

kräver djupgående och kvalitativa hinder i tre huvudområden, denna indelning benämns som 

Wings triad efter forskaren Lorna Wings studier angående autism på 1970: talet. De tre 

huvudområden är förmågan till ömsesidig kommunikation, förmågan till social interaktion 

och förställningsförmåga som i sin tur påverkar lek, fantasi, intressen och beteende. AS 
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presenteras ofta som autism hos personer med normal- eller hög    begåvning men utan de 

stora kommunikativa svårigheterna som är vanliga hos personer med autism (McGrath, 2009). 

 Begreppet ADHD (Attention Deficit Hyperaktivitet Disorder) definierar personer som 

har hinder och svårt med impulskontroll, uppmärksamhet och överaktivitet. Dessa 

utmärkande drag kan uppträdda var för sig eller i kombination med varandra. Omkring fem 

procent av alla barn har ADHD och visar sig vara en vanlig funktionsnedsättning. Personer 

med ADHD har även vanligtvis andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som AS eller 

tvångssyndrom. Det är även vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter 

(Riksförbundet Attention, 2016). 

 

2.2 Elever med inlärningssvårigheter 

På uppdrag av Skolverket skickade Persson (2002) ut enkäter till rektorer i grundskolor, och i 

den undersökningen framkom att åtgärdsprogram är en relativ vanlig företeelse i grundskola. 

Initiativet till åtgärdsprogrammet var vanligen klass- eller ämnes och/eller 

specialpedagoglärare. Tidigare undersökningar som Persson (1997) har genomfört visar att 

det i första hand är i klassrummet som elevers svårigheter visar sig mest tydligt. Det blir 

därför rimligt att ämnes- eller klasslärare gör bedömningar att avskilda stödåtgärder behövs 

sättas in och åtgärdsprogram inrättas. 

Bland de skolor från och med år 1–9 var det vanligt att föräldrar och elever tar initiativ till 

åtgärdsprogram. Detsamma gäller fristående skolor. Åtgärdsprogrammet innehåll berör 

elevers definierade problembeskrivningar gällande svårigheter exempelvis att nå 

kunskapsmål, koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter. Utifrån undersökningen 

visar sig testning och pedagogisk kartläggning lägga grunden för utarbetat åtgärdsprogram. 

Med pedagogiska kartläggning avser det redovisning av den pedagogiska miljön där eleven 

ingår.  Persson (2002) studie visar att det mest förekommande åtgärdsförslaget som 

åtgärdsprogrammen behandlade var anpassning av arbetsformer/arbetssätt, anpassade 

läromedel men även färdighetsträning. 

Tufvesson (2007) beskriver hur forskning i miljöpsykologi tyder på att miljön har en 

betydelse på människor och människors beteende. Enligt Tufvesson kan det ses speciellt på 

barn, de är extra känsliga i den egna dagliga miljön som de påverkas av. Författaren refererar 

till en studie från Hjälpmedelsinstitutet som visar att det är omkring 15 % av den svenska 

befolkningen mellan åldrarna 2–17 år som har någon sorts neurologisk funktionsnedsättning 

eller funktionshinder. Det går att fördela dessa barn till tre kategorier med antingen 
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medicinsk-, fysisk- eller orienteringskapacitet. För att kunna förtydliga varje kategori kan vi 

se i ”Stöd och service till vissa funktionshindrade-lagen” (SFSR1993:387) är det mer vanligt 

att inkludera elever med funktionshinder i samma skolmiljö som utvecklade skolkamrater. 

Tufvesson (2007) säger att det kan ha följder på hur skolmiljön är byggd, att den inte tar 

hänsyn till hur det påverkar elever med funktionshinder som ADHD i specifika faktorer i 

klassrummens lärande miljöer. För att få reda på hur skolmiljön påverkar barnen har studien 

gjorts med syfte att identifiera faktorer som påverkar barnens längd på varaktighet av 

koncentration. De frågor som ställdes var angående faktorer på hur man utformat skolmiljön 

och hur det har påverkat barnen med autism samt ADHD och deras koncentration positivt 

eller negativt (Tufvesson, 2007). I resultatet visade det sig att barn med Autism påverkades av 

planlösningen i rummet, där mängden fönster hade en positiv inverkan på deras stillasittande. 

Larsson (2007) anser att skolpersonalen ska kunna behöva hjälp med att skapa 

”Autismvänliga miljöer”, där det gäller att miljöns mottagande är empatiskt och flexibelt. Det 

innebär att det ska finnas möjlighet att utveckla utbildningsmetoden, och synsätt utifrån 

barnen behov för att på så sätt maximera lärandet hos individen. Däremot viss inredning i 

klassrummen visar en negativ påverkan i resultat. Det vill säga närvaron av datorer och 

akvarium hade en negativ effekt på barnens förmåga att behålla koncentrationen (Tufvesson 

2007). Klassrum med fönster med utsikt mot inbyggd miljö hade positiva resultat. 

Förekomsten av datorer hade samma negativa påverkan som Larsson (2007) och Tufvesson 

(2007) antyder. 

 

2.3 Lärares inkluderande av elever med inlärningssvårigheter 

Linton (2015) skriver att lärare inte känner att de får tillräcklig med utbildning och träning 

som utrustar dem med färdigheter och kunskap för att kunna ha potentialen att undervisa 

elever med AS i det allmänna klassrummet. Skillnader i erfarenhet gör att lärare känner sig 

nedtonade i sin yrkesroll medan elever med AS då kan missa tillfällen att nå sin fulla 

potential. Resultatet i internationell forskning av elever med AS i en inkluderande skola visar 

att de är bland de mest underpresterande av alla kategorier av funktionshinder. 

 I det svenska samhället har det funnits en motvillighet att registrera funktionshinder 

bland elever eftersom det går emot synsättet av inkludering. Det är därför viktigt att titta på 

lärarens roll i klassrummet, där forskning har visat att lärarens och studentens interaktion är 

en betydande faktor menar Linton (2015) för att kunna stödja eleven för att fullgöra sin 

utbildning. Vidare poängterar forskningen att lärarens betydande roll vid implementering av 
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reformer och de politiska reformerna för att inkludera lärare, med betoning på att lärare ska 

vara mottagliga för olika behov av inlärning (Linton, 2015). Eftersom lärare ansvar för att 

stödja och anpassa undervisningen på lektioner genom riktlinjer enligt Skolverket (2017). 

Med hänvisning till detta så menar Linton (2015) att lärarens synsätt spelar en central roll. 

Fortsättningsvis ska lärares tilltro och angelägenheter till elever med AS rätt riktning, vara att 

stödja elevers strävan att uppnå full potential i huvudströmning i klassrummet. Avslutningsvis 

kan man se skillnader i presentationer som är gradvis kopplade till att läraren anser att elevers 

förmåga är anpassad och mer anknuten till insatsen (Linton, 2015).  

 Intervjumaterialet i Perssons (1997) undersökning visar att speciallärare har ett stort 

område att hantera i grundskola. I sin uppgift ska speciallärare åtgärda att ”förena behovet av 

att ge elever stöd, stimulans, och en individuellt anpassad undervisning med att befria klassen 

från störande inslag” (Persson, 1997, s 137). De intervjuade speciallärarna uttalade att de 

befinner sig i en pressad situation när det kommer till att föreslå och vidta åtgärder. Detta kan 

leda att kollegialitet kan riskeras om det kommer i åtgärdsprogrammet eller på annat sätt 

framläggs att undervisningen är bristande. Lärares arbete bör förändras eller kanske 

verksamheten i helhet bör ses över. Enligt de intervjuade utnyttjades inte de 

specialpedagogiska resurserna tillräckligt konsekvent i arbete med elevers svårigheter. 

Dessutom visade det sig i undersökningen att en speciallärares främsta uppgift var att 

handskas med elever som enligt ordinarie verksamhet uppfattas störande eller avvikande 

(Persson, 1997). 

 

2.4 Skolans roll och ansvar i bemötande av barn med behov 

Utifrån Statens offentliga utredningar (SOU 1997:21) presenteras begreppet kunskap ur tre 

synvinklar, som är av stor betydelse för personers lärande. Den första synvinkeln är den 

konstruktiva aspekten där personen betraktas som en verksam skapare av kunskap ur ett aktivt 

samspel mellan strävan efter kunskap och förståelsehorisonten. Den andra synvinkeln är den 

kontextuella som här ska uppfattas som det sammanhang som bildar ”tyst grund mot vilken 

kunskapen blir begriplig” (SOU 1997:21, s. 70). Den tredje synvinkeln är den instrumentella 

som räknar kunskapen som verktyg. Tillika kommunikativa samspelet ses som en 

medingenjör i personens kunskapsbyggande. Därmed utformas kunskap utifrån elevens 

förutsättningar, den omgivning som individen är en del av och de redskap som eleven 

mottager utifrån sin omgivning. 
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Enligt Westling Allodi (2005) ställs skolan idag inför utmaningen att anpassas så mycket 

som möjligt utan att skapa uppdelade grupper. Anpassning av skolan till elevers olikheter kan 

vara en lösningsfaktor till att göra skolan mer framgångsrik. För kunna lyckas med det krävs 

det att sporra elever med inlärningssvårigheter, elever eller lågpresterande elever till 

vidareutbildning och delaktighet. Däremot kan en anpassning av elever innebära en fara för 

minskad kontroll och standardisering av resultat. Det är därför väsentligt att ta i beaktning 

grupper som riskerar att hamna utanför skolans värld. Westling Allodi menar vidare att: 

 … en skola för alla är ett villkor för fostran till demokrati. Denna fråga är av intresse för alla, inte bara de 

grupper som riskerar att bli diskriminerade. Det öde som grupper som riskerar att bli missgynnade i skolan 

möter sänder ett budskap till alla barn och ungdomar om vilka värderingar som faktiskt gäller i samhället, 

bortom ideal och retorik (Westling Allodi, 2005, s. 2). 

 

Westling Allodi (2005) refererar till Haug att när barn med inlärningssvårigheter integreras i 

grundskolan i Sverige, är det inte den inklusiva integreringen som gäller generellt utan den 

segregerande integreringen. I den inklusiva integreringen är eleven med inlärningssvårigheter 

en elev i anslutning till resterande klass. I den segregerande integreringen är eleven grupperad 

i en särskild liten grupp under en del eller alla lektioner. 

Det neuropsykiatriska tankesystemet har haft stor påverkan på skolorna där det har skett en 

ökning av elever med diagnostisering med ADHD (Malmqvist & Nilholm 2016). 

Skolan omfattar en utmanande omgivning för barn med ADHD enligt Efron, Sciberras och 

Hassel (2008). Det visar sig på underskott i den verkställande uppgiften som kommer ifrån 

detta läge, oberoende på om de är biologiska eller miljömässiga faktorer som gör det för 

många av eleverna besvärligt i skollivet. Speciellt elever med ADHD löper risk för akademisk 

underprestation, osocialt beteende och social uteslutning och avhoppande av skola i förtur 

(Efron et al., 2008). Författarna fastställer hur föräldrar ser på skolan i relation till barn med 

ADHD, i resultatet visade det sig att 23 procent av föräldrarna kunde hålla med att skollärarna 

hade en god förståelse av ADHD. En stor majoritet av föräldrarna (83 procent) kunde 

överensstämma i att storleken på klasserna är för stora, för att lärarna ska kunna ordentligt ge 

tillräckligt med stöd till barn med ADHD (Efron et al., 2008).  

I en annan studie visar det på ökandet av specialklasser som utformade att möta enskilda 

behov. Den svenska staten använder sig av målstyrning för att reglera svenska skolorna till sin 

hjälp av läroplan, lärarutbildning, skolinspektion och utbildningsslag för att reglera. Mellan 

2,3 procent och 3,1 procent av eleverna i grundskolan har sina byggnader i segregerade 

platser där specialundervisning är en klass på sådan plats. Det som kännetecknar vad artikeln 
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benämner som ADHD-klasser, är generell struktur i undervisning med särskilda instruktioner 

och lägre tempo. Malmqvist och Nilholm (2016) visar att ADHD-diagnos är en mindre 

angelägenhet i de flesta kommuner när det behövs resurser för stöd i special behov  

Avslutningsvis har det blivit lättare att identifiera elever med inlärningssvårigheter i 

klassrum där miljön och planlösningen har sin påverkan. Det har gjort att lärare får en större 

uppgift att inkludera de eleverna med resten av klassen och för att ge det bästa möjliga 

förutsättningar för elever att uppnå kunskapsmålen. Det har visat sig mer svårare att 

åstadkomma och tillgodose alla elevers behov. För att åtgärda det ökningen av elever med 

inlärningssvårigheter har det etablerats specialklasser som är utformade för att bemöta 

enskilda elevers behov. De elever som går i special klasser har sin special undervisning på 

platser med avskilda rum. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter: Utbildningskulturella perspektivet 

De teoretiska utgångspunkterna som kommer att användas i denna studie presenteras här 

nedanför, det vill säga det utbildningskulturella perspektivet. Dessa teorier kommer vara 

utgångspunkten i analysen.  

 Det utbildningskulturella perspektivet har sitt ursprung från Jerome Bruners teori om 

utbildningskultur. Anledning till varför jag har valt att använda mig av detta perspektiv, är 

eftersom lärande och utbildning som kulturella processer berör de områden som kommer att 

undersökas vidare. I Skolverkets (2017) riktlinjer för vad läraren ska arbeta för, har jag valt att 

utgå från de kulturella processerna, med inriktning på datalogismen och kulturalismen.  Dessa 

används som att balansera och integrera olika former av kunskaper för att kunna ha 

möjligheteten att ge elever med inlärningssvårigheter med ADHD och AS en harmonisk 

utveckling med stödundervisning i form av stödåtgärder  

 Den centrala tanken bakom det utbildningskulturella perspektivet är att kulturen formar 

medvetandet eller intellektet. Den kultur man växer upp i tillhandahåller råvaror eller redskap, 

som hjälper att utforma världen runtomkring och den egna synen på sig själv och egna 

förmågor. Bruners texter om utbildningskulturen är en följd av 1990-talets uttryck av 

djupgående förändring som har förändrat tolkningar av det mänskliga sinnets natur i årtionden 

sedan den kognitiva revolutionen. Det förlöste två distinkta och avvikande uppfattningar om 

hur sinnet fungerar. Den första uppfattningen var hypotesen att betrakta sinnet som en 

beräkningsenhet, vilket inte är en ny idé men hade däremot blivit kraftigt återbyggd i den 
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senaste avancerade beräkningsvetenskapen (Bruner, 2002). Det första perspektivet är att se 

ifall lärare behandlar elever med inlärningssvårigheter som beräkningsenheter, det vill säga att 

de ska kunna bemästra kunskap i undervisning som informationsprocessande. Det andra 

perspektivet som Bruner (2002) bygger sin hypotes på är att medvetandet både bildas och 

bekräftas genom den mänskliga kulturen. Det först nämnda synsättet kallas för datalogismen, 

det uppmärksammar informationsbehandling – hur kodade, begränsade och uppenbara 

informationer om världen registreras, lagras, sorteras, kontrolleras, regenereras och handskas 

av ett datasystem. Informationerna tas förgivet, det som förutbestämt i förhållande till vissa 

redan befintliga lagstyrda koder som beskriver situationen i världen. 

 I det utbildningskulturella perspektivet innefattar det tre former av datalogistiska 

tillvägagångssätt. Den första formen omformulerar gamla teorier av lärande eller 

undervisande i beräkningsbar form, i tro på att reformering kommer ge överskottmakt (i 

kunskap). Den andra formen analyserar rika protokoll som tillämpar apparaten av 

datalogistisk teori, för att därefter bättre särskilja vad som pågår beräkningsmässigt. Därpå 

försöker den räkna ut hur processen kan hjälpas. Till sist är den tredje formen en lycklig 

förmögenhets central beräkningsteori som redescription, som verkar för att kartlägga direkt på 

en central idé i kognitiv teori som metakognitiv (Bruner, 2002).  

 Det andra nämnda synsättet på medvetandets natur kallas för kulturalismen. Det tar sin 

inspiration från det evolutionära faktum om att sinnet inte kan existera utan kultur. 

Utvecklingen av människoartens medvetande är kopplat till utvecklingen av ett sätt att leva 

där, företräds genom en symbolism som delas av medlemmar av en kulturell gemenskap, ett 

samhälle där en teknisk-social livsstil är både organiserad och utformad i jämlikhet med 

denna symbolism. Detta symboliska läge delas inte bara av ett samhälle utan bevaras, 

utvecklas och vidarebefordras till efterkommande generationer som genom denna överföring 

fortsätter att behålla kulturens identitet och livsstil. Kulturens enskilda uttryck ligger i 

meningsbildningen: att bevilja saker och ting en mening i olika sammanhang eller 

förhållande. Genom meningsbildande sätter vi in våra sammankomster med omvärldens i 

deras rätta kulturella kontext. Fastän meningarna finns i medvetandet, har det sin uppkomst 

och sin innebörd i den kultur där den är skapad. Kulturen utrustar med verktyg som behövs 

för att kunna organisera och tolka omvärlden på ett kommunicerbart sätt. Kultur både formar 

och möjliggör i och med arbetet av det mänskliga medvetandet, trots att kultur är en mänsklig 

konstruktion. I detta synsätt är såväl lärandet som tänkande alltid situerat i ett kulturellt 

sammanhang och är bunden av befintliga kulturella resurser (Bruner, 2002). 
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4. Kvalitativ metod  

I detta stycke kommer att presenteras val av metod, urval, deltagare, tillförlitlighet och 

trovärdighet, de etiska forskningsprinciperna samt tillvägagångssätten för studien. Utifrån 

syfte och frågeställningar designades en kvalitativ studie med kvalitativ metodansats.  

 I denna studie är utgångspunkten kvalitativ metod för att belysa vilka stödåtgärder 

lärare arbetar med elever som har ADHD och AS samt inlärningssvårigheter. Ahrne och 

Svensson (2015) belyser att med hjälp av kvalitativa metoder kan man ta fast olika nyanser av 

det studerade objektet, och därmed kan uttyda normer och värderingar och applicera dessa i en 

annan situation på ett annorlunda sätt än via kvantitativa metoder. Dessutom ger kvalitativa 

undersökningar bättre villkor för förståelse av berörda gruppers livsomständigheter, för att 

överhuvudtaget kunna förstå andra synvinklar och miljöer. 

 En av de starka sidorna med kvalitativ forskning är att beskrivningar och teorier som 

denna forskning produceras är ”grundat i verkligheten”. Det tyder på att materialet bland 

annat har sina rötter i den sociala världens villkor. Utifrån en djupgående studie av ett 

angränsat område är kvalitativ metod till fördel av att hantera komplicerade sociala situationer 

(Denscombe, 2009). 

 

4.1 Kvalitativ metodansats 

För att förstå ordet metod kan det underlätta att gå tillbaka till ordet begynnelse, liksom 

många andra termer inom akademin härrör metod från grekiskan och kan brytas ner till meta 

och hodos. Hodos kan översättas till väg eller rutt, men som kan användas bildligt för att 

förklara ett sätt att utföra en uppgift. De metodvalen som tas av uppstatsskrivaren, forskaren 

eller utredaren kan betraktas som strävan till att finna eller skapa en väg som tar oss från brist 

på kunskap till kunskap (Ahrne & Svensson, 2015). I denna studie används kvalitativ 

metodansats som belyser vilka stödåtgärder som ges till elever som har ADHD och AS med 

inlärningssvårigheter. Arhne och Svensson (2015) förklarar att en metod i sig själv inte är 

lösningen på problemet, utan det är ett hjälpmedel eller en väg för att upptäcka lösningen på 

framstående problemet. 

 

4.2 Intervjuer 

I studien används intervjuer med semistrukturerade frågor för att få så pass mycket data från 

informanter som möjligt. Bryman (2008) menar att intervju i allmänhet handlar om en 
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situation där intervjuaren har en samling av frågor som vanligtvis kan beskrivas som 

frågeschema, där ordningen på frågorna kan variera sig. Intervjuaren är fri att ställa vidare 

frågor (uppföljningsfrågor) till det som anses vara viktiga svar. En intervjuguide (se bilaga 1) 

med tretton frågor har upprättats. 

 Thomson (2011) skriver att en intervjuare är inställd på att vara flexibel när det kommer 

till ämnens ordningsföljd, vilket är utmärkande, att låta informanten själv utveckla sina egna 

idéer och tala med detaljerat on de ämnen som tas upp i intervjun. För att få tag på 

informantens erfarenheter, uppfattningar och känslor används bandinspelningar i ändamål att 

generera data. 

I kvalitativa undersökningar förekommer inte specifika regler, däremot behövs det tas i åtanke 

hur man väljer ut dem som ska intervjuas (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

4.3 Tematisk innehållsanalys  

I denna studie kommer det att användas tematiska innehållsanalys. Det innebär att forskaren 

använder sig av analytiskt tillvägagångssätt för att identifiera och hitta termer av vissa teman 

och ämnesområden. Forskaren eftersträvar en kategorisering eller fler fenomen som är av 

intresse. En generell strategi för att göra tematisk analys av kvalitativa data förekommer i 

Framework. I sökandet av teman finner man ett av många teman. Specifikt tema av val 

likheter och skillnader, det undersöker hur informanterna resonerar kring ett tema på 

varierande sätt och hur det skiljer sig åt på bestämda sätt eller granskning av hela texter 

(Bryman, 2008). 

 Jag kommer använda mig av framework som är en matrisformad metod för att 

strukturera data och använda teman stödundervisning, stödåtgärder och faktorer som bidrar 

till att elever med behov av stödundervisning av typen ADHD och AS upptäcks senare i 

skolgången. 

 

4.4 Urval 

Urvalet bestäms inte bara av nivån på attraktionen, det bestäms av tillgängligheten. Vissa 

informanter är lättare att nå medan andra är svårare. När snöbollsurvalet används är 

tillgängligheten en viktig faktor (Thomsson, 2011). Ett snöbollsurval ämnar att urvalet är 

förutbestämt, i processen där en person hänvisar till följande person. I början av 

undersökningen innefattar det en handfull personer, utifrån dessa personer rådfrågas om 

ytterligare två personer som skulle kunna vara lämpliga för undersökningen. Vidare kontaktar 
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man dessa personer, med förväntning att de kommer att inräknas i urvalet. Namnet indikerar 

att urvalet växer som en snöboll i takt med nyförvärvade personer, som i sin tur tillfrågas att 

föreslå två eller flera som skulle anses vara relevanta att ingå i urvalet (Denscombe, 2009). I 

subjektivt urval selekteras urvalet för undersökningen, det används när forskaren har en viss 

vetskap om de människor och fenomen som ska undersökas (Denscombe, 2009). I studien 

används subjektivt urval för att stärka trovärdigheten och kombinera med att använda 

snöbollsurval. 

 Deltagare i denna studie är lärare och pedagoger i Stockholmsområdet som arbetar i 

grundskolor och som har erfarenhet av att arbeta med stödåtgärder för grundskoleelever med 

ADHD och AS med inlärningssvårigheter. Det skedde fyra stycken intervjuer av lärare eller 

pedagoger, som enligt Thomsson (2011) anses rimlig mängd under den begränsade tid som 

finns till förfogande. Efter att jag har spelat in intervjuerna transkriberades de som grund för 

analys genom kvalitativ metodansats. Intervjuerna genomförs på både kommunala skolor och 

friskolor. 

 

4.5 Etik 

I undersökningar och studier spelar etiken en stor roll. I missivbrevet (bilaga 2) delges de fyra 

olika forskningsetiska principerna i studien som Vetenskapsrådet (2017) följer, vilket 

redovisas och redogörs nedanför. 

 Informationskravet innebär att delge det syfte som ligger till grund för studien. 

Informanterna kommer tilldelas information om studien och att det är frivilligt och har rätt att 

avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2017). Innan jag började intervjun presenterade jag 

mig och talade kort om studiens syfte och bakgrunden till mitt intresse av området.  

 Eftersom miljön har en betydande roll är det bra att ha i åtanke att finna en plats där 

intervjun kan förbli ostörd med god akustik.  Det kan vara svår uppgift med stressiga platser 

som skolor, men ska framföras till den person som anordnar intervjulokalen (Denscombe, 

2009). Efter en överenskommelse om en intervju, ägde intervjuerna rum på skolan på en plats 

som kunde erbjuda avskildhet i ett rum som inte störde intervjun.  

 Samtyckeskravet innebär att missivbrevet innehåller information som utlovar 

informanternas samtycke till frivilligt deltagande, och att de är fria att återkalla sitt samtyckte 

när som helst under intervjuns gång (Vetenskapsrådet, 2017). 

 Ett samtycke tillfrågades innan intervjun startades igång. När informanterna har 

kontaktats och fått information om intervju skickade jag ut missivbrevet, att återkomma om 
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tid, datum och plats för att hålla intervjun. Efter att informanterna har godkänt att delta 

kommer jag ta upp etikreglerna igen. 

 Konfidentialitetskravet innebär att materialet som samlas in kommer att hantera varsamt 

och med respekt och kommer därmed inte att delas med obehöriga. Uppgifter som getts i 

förtroende kommer inte att spridas utan skyddas mot obehöriga (Vetenskapsrådet, 2017). 

 Endast de som är involverade i studien kommer att hantera materialet i säker förvaring 

och intyga informanter att det som spelas in kommer att hanteras konfidentiellt. 

 Nyttjandekravet innebär att all insamlad material i studien inte kommer användas till 

något annat än till forskningssyfte. Det insamlade materialet får inte användas till 

kommersiellt bruk eller avsikter som inte vetenskapliga. Dessutom innefattar det att det att de 

samlade materialet får inte användas för forskningsresultat i praktiska användning som 

underlag (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

4.6 Tillförlitlighet och Pålitlighet 

För att garantera att studien genomförs på ett legitimt och trovärdigt sätt, har det tagits hänsyn 

till de två olika begreppen tillförlitlighet och pålitlighet. Tillförlitligheten innefattar bland 

annat fyra delkriterier varav två kriterier nämns nedanför, som har en motsvarighet i 

kvantitativ forskning. Tillförlitlighet mäts genom att resultatet stämmer överens med det man 

har avsett undersöka, vilket i sin tur speglar situationer och upplevelser som man har stött på 

under undersökningens gång. Trovärdighet kan jämföras med intern validitet, med andra ord 

hur rimliga eller troliga resultaten är. Att skapa en trovärdighet i resultaten inkluderar dels att 

man garanterar att forskningen utförts enligt de regler som finns. Samt att man redovisar 

resultaten till de personer som är en del av den sociala verkligheten, som undersökts för att 

dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på rätt sätt (Bryman 2018). 

  För en god intern tillförlitlighet bör det finnas en god överrensstämmelse mellan 

forskarens observationer och de teoretiska idéer som forskaren utvecklar. Den interna 

tillförlitlighet har en stor hållbarhet i kvalitativa undersökningar, där genom långvarig närvaro 

och delaktighet i en social grupp gör det sannolikt för forskare att säkerställa i stor 

utsträckning av överensstämmelse mellan begrepp och observationer. En hög tillförlitlighet 

ökar forskningens trovärdighet och tillämpning (Bryman, 2008). 

 Jag har strävat att göra denna studie tillförlitlig till verklighet och styrka genom att se 

till intervjufrågorna (se bilaga 1) har undersökt det som uppges att undersöka i studien. För att 
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öka tillförlitligheten i intervjuerna har jag ständigt kontrollerat att jag har förstått 

informanterna. Jag kontaktade en av informanterna efter en intervju att få mer information. 

 Trovärdighet innebär huruvida resultatet från undersökningen är tillförlitligt. Det vill 

säga att om en annan forskare skulle genomföra undersökningen på nytt, skulle komma fram 

till likadana resultat eller om de har inverkan av slumpmässiga eller tillfälliga villkor 

(Bryman, 2008) 

 Pålitlighet förbinder sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet, den 

hanteras ofta i förhållande till frågan om ett resultat kan återges vid andra tillfällen och av 

andra forskare. Bland annat handlar det om ifall intervjupersoner kan komma att ändra sina 

svar under en intervju och huruvida de kommer att svara olika på frågor som ställs i olika 

intervjuer. Om informanterna ändrar sina svar vid ett och samma intervjutillfälle kan man 

fastställa att studiens trovärdighet är obetydlig. Däremot är det svårare att genomföra 

tillförlitliga resultat inom kvalitativ forskning för att sociala fenomen och människor 

förändras (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Jag anser att jag har besvarat mina frågeställningar genom informanternas svar från 

intervjuerna och har därav uppnått mitt syfte och mitt resultat har visat sig trovärdigt. I och 

med att stödåtgärder i grundskola består av en mängd olika åtgärder har jag avgränsat mig till 

att belysa och lyfta upp dem som benämns av informanterna. 

 

4.7 Tillvägagångssätt 

Jag började min studie med en allmän diskussion i ett seminarium angående valet av 

studieområdet. Efter att ha diskuterat och fått konstruktiv feedback, bestämdes val av ämnet 

att belysa vilka stödåtgärder som ges till elever med inlärningssvårigheter med ADHD och 

AS i grundskola som jag anser är relevant till dagens samhälle. Dessutom belysa vilka 

faktorer som bidrar till att elever med inlärningssvårigheter kan upptäckas senare i 

skolgången. 

 För att ha ett underlag och förståelse om det valda området, har jag tittat på Skolverkets 

riktlinjer för elever med behov av stödundervisning. Vidare gjorde jag sökningar på 

vetenskapliga artiklar angående det ämnet jag har valt, på databasen SwePub.  

 Jag använde mig av sökorden AS, ADHD, inlärningssvårigheter och skol, min sökning 

blev (AS* OR ADHD* OR inlärningssvårigheter*) AND skol*. Med denna sökning fann jag 

tidigare forskning och underlag i mina nyckelord med 52 träffar, som gav mig mer förståelse 

angående ämnet. 
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 Innan studien kunde börja med semistrukturerade intervjuerna presenterade jag studiens 

problemområde, bakgrund, syfte, frågeställningar och tidigare forskning för studentkollegor 

och lärare. Därefter skapas ett missivbrev (se bilaga 2) som presenterar information om 

studien och de etiska principerna. För att kunna få tillträde till den informationen och data jag 

letar efter som ska kunna besvara de frågeställningar jag ställer i studien, jag stödde mig på 

två urvalsstrategier subjektivt urval och snöbollsurval. Beslutet av att kombinera två urval är 

på grund av bristen på kontakter. Samtidigt vet jag vilket urval som är mest lämplig för denna 

studie, nämligen lärare och pedagoger. Jag presenterade ett missivbrev till rektorn, i avsikt 

med att informera om denna studie på avsedd grundskola. 

 

5. Resultat  

I detta stycke redovisas de resultat som har samlats in, efter intervjuer med fyra informanter 

ifrån Stockholmsområdet; Katarina som är speciallärare, Camilla som är specialpedagog, 

Sofia som är kurator och Andreas som är grundskolelärare. Namnen är uppdiktade. Katarina, 

Camilla och Andreas arbetar på friskolor medan Sofia arbetar på en kommunal skola. Utifrån 

det utbildningskulturella perspektivet analyseras resultatet i förhållande till tidigare forskning. 

I resultatet används en tematisk innehållsanalys för att finna stödjande meningsenheter bland 

intervjupersonernas svar. För att sammanställa redogörelsen av resultatet kommer jag infatta 

innehållet i två olika temaområden: Stödåtgärder och Faktorer till sen upptäckt av elever med 

inlärningssvårigheter. I varje tema kommer det presenterade resultatet hädanefter att 

analyseras. 

 Syftet med denna studie är att belysa vilka stödåtgärder som erbjuds till elever i 

grundskolan med diagnosen ADHD eller AS som har inlärningssvårigheter. Ett annat syfte är 

att belysa vilka faktorer som bidrar till att elever med inlärningssvårigheter kan upptäckas 

senare i skolgången. Frågeställningar är:  

i. Erbjuds stödundervisning till elever i högstadiet i tidigt stadium? 

ii. Vilka stödåtgärder finns för elever med diagnosen ADHD och AS som har 

inlärningssvårigheter? 

iii. Finns det faktorer som bidrar till att elever med stödundervisning av typen ADHD och 

AS upptäcks senare i skolgången? 
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5.1 Stödåtgärder 

I detta tema handlar det om stödundervisning till elever med behov som informanterna får 

besvara. Temat benar ut sig i underområden som bemöter informanternas svar i samband till 

erbjudande av stödundervisning i ett tidigt stadie såsom behov av stödundervisning, 

stödåtgärder och pedagogiska tillvägagångssätt. 

 

5.1.1 Erbjudande av stödundervisning i ett tidigt stadie till elever i högre 

årskurser 

Jag frågar informanten (se bilaga 1) om det erbjuds stödundervisning till elever i högre 

årskurser i ett tidigt stadie. Katarina förtydligar frågan och undrar om det menas med 

högstadiet och säger att det är upp till varje ämneslärare. 

 

Katarina: Dels så har varje ämneslärare ibland, en tid avsatt för att extralektioner med vissa 

elever till exempel på torsdagar klockan fyra till någonting, erbjuder jag er hjälp. Jag är här ni 

kan komma och få hjälp, eller så tar man sin tid AP tid heter det asso tar man fram och sitter 

kanske och beräknar ska man inte säga utan planerar, man tar tid och möter den eleven 

personligen.  

 

Katarina berättar att det finns stödundervisning och att både elever och föräldrar vet om det 

och att det finns specifikt en dag för det är obligatoriskt. Dessutom avsätter varje lärare i sitt 

ämne tid för en hjälplektion. Camilla svarar att hon erbjuder stödundervisning i utredningar 

men hänvisar till sin kollega Katarina som kommer in i undervisningen. Camilla förklarar att 

hon arbetar för det mesta på låg- och mellanstadiet med att stödja elever och handleda lärare 

samt att erbjuda stöd inom utredningar för det är hennes arbete. Sofia instämmer och menar 

att det är oundvikligt att inte märka en elevs behov. 

 

Camilla: Jag gör inte det (stödundervisning, författares anmärkning) men jag gör det i 

utredningar för att se att det här behövs, Katarina träder in i undervisningen. 

 

Sofia berättar att stöd i läsning i ettan och tvåan är det mest essentiella och om eleven har 

kommit igång med det finns det något att bygga på. Andreas instämmer med att de erbjuder 

stödundervisning på skolan. 
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 Sofia: Alltså jag tror att det görs det för att det är liksom svårt att komma upp till femman, 

sexan utan att någon märker att du har stora behov. Utan det märks senaste vid treans nationella 

prov o hoppas man då, att man märkt det innan. Vi jobbar jättemycket med stöd i ettan o tvåan, 

läsning kommer igång det är det viktigaste egentligen tänker vi. Om läsningen kommer igång så 

har man något att bygga på liksom 

 

Andreas förklarar att det är lätt att ge stöd till en elev och sätta in rätt resurser, om det finns 

någon tidigare information om specifik elev, om vad för behov den behöver hjälp med. Det 

erbjuds skräddarsydd läxhjälp varje dag i olika ämnen, dessutom finns SPEC som är en del av 

elevvårdsteamet på skolan. De arbetar med elever med ADHD, AS och alla former av extra 

anpassningar för elever med behov av särskilt stöd och även elever som inte har diagnoser 

men som har läs- eller skrivsvårigheter. 

 

Andreas: Aa det skulle jag säga, det skulle jag säga att vi bra på. Det är ju hur lätt som helst om 

vi får information från tidigare skolor, då vet man ju att ”den här personen har utretts för AS” då 

vet vi ungefär vilka resurser som ska sättas in ehh så då kan vi från dag ett här det här kan vi ge, 

erbjuda dig, hjälpa till med.  

 

Katarina pratar om att varje ämneslärare har ett ansvar att erbjuda stödundervisning, dels att 

schemalägga tid för att ge extra stöd till elever samt riktlinjer som Katarina beskriver stämmer 

överens med vad skolverket säger att en lärare ska göra. Skolverket (2017) riktlinjer innefattar 

planering, avsätta tid för specifika elevers behov för att stimulera, handleda och ge extra 

anpassningar eller ge särskild till elever som har svårigheter.  

 Enligt Katarina har elever och föräldrar väl kännedom om extra insatserna i 

stödundervisning. Det antyds i hennes svar att fastän eleverna vet om det, så använder kanske 

inte elever det till sin fördel, och fortsätter att förklara att från och med den här terminen har 

insatserna strukturerats om. Varje lärare är tillgänglig under den specifika dagen för läxhjälp 

och dessutom har det blivit obligatoriskt för alla elever att komma och få hjälp i de ämnen de 

behöver. Det förtydligar strävan att elever i högre årskurser som är i behov av 

stödundervisning erbjuds det i ett tidigt stadie. Katarina förtydligar att elever har fortfarande 

behov innan en utredning blir aktuell. På grund av sina yrkestitlar har Katarina och Camilla 

olika arbetsuppgifter och roller i processen. Dessutom inriktar de sig på olika årskurser.  

 Sofia tillfrågades om det erbjuds stödundervisning till elever i högre årskurser i ett tidigt 

stadie. Hon förklarar att det är svårt att inte märka att en elev har stora behov när den kommer 
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upp i mellanstadiet. Hon utvecklar och säger att vid treans nationella prov borde det ha märkts 

något, alltså stödjer hon sig på de akademiska proven som en indikation för att i ett tidigt 

stadium fånga upp elever i behov av stöd. Sofia antyder att vid de nationella proven i trean är 

en indikation till att stödja elever därefter eller så har elever upptäckts tidigare och fått den 

hjälpen. Levlin (2014) anser att nationella prov kan innebära identifiering för elever i behov 

av särskilt stöd, där det står klart i skollagen om anmälningsplikt utifrån undervisning eller 

genom resultat där det misstänks att en elev inte kommer att uppnå kunskapskraven. 

 Levlin (2014) skriver att skolan enligt grundskoleförordningen, har ett uppdrag att visa 

hänsyn till elever som är i behov av extra stöd och förse med anpassade stödinsatser. 

Stödundervisning sträcker sig långt mer än till läsning, även fast det är väsentligt så är 

behovet stödundervisning omväxlande och så mycket mer komplext. Dessutom under 2006 

har ansvaret förstärkts för rektorer så att de elever som är i behov av extra stöd utreds och ett 

åtgärdsprogram upprättas.  

 I övrigt förklarar Andreas att det finns läxhjälp i olika ämnen varje dag och att det finns 

tillfälle för den eleven att få specifik hjälp i det ämne. Andreas anpassar sin läxhjälp utefter 

elevers behov, om det finns någon med lässvårigheter fokuserar de på att läsa. Han fortsätter 

att förklara att elever som har svårigheter i läsförståelse eller andra svårigheter finns det hjälp 

att få på SPEC som är en del av deras elevvårdsteam. 

   

5.1.2 Behov av stödundervisning 

Här frågar jag informanterna vad är orsaken till stödundervisning, vad är behovet till att 

elever behöver stödundervisning eller hur kommer det sig. Katarina beskriver i nedanstående: 

 

Katarina: Det är väldigt komplex bild, ibland så är det medfött man kanske har dyslexi 

eller har diagnos av något slag AS eller så, det uppenbaras ju under skoltiden oftast o då 

vet man att den här eleven har de här problemen eller den här diagnosen och då ibland så 

ser vi och vi anser, tror att det sociala livet påverkar elever ganska mycket. elever är alla i 

familjer där man pratar, läser tidningen, pratar, diskuterar saker och då får man språket 

automatiskt du förstår saker men om du lever i en miljö där kanske föräldrarna kanske inte 

har gått i skolan så mycket själva eller har ett annat språk då finns inte den här verbala eller 

den här litterära miljön kring de och ehh ibland så kan det finns ett litet handikapp eller 

någonting eller någon lite psykisk ohälsa eller någonting.  
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Katarina beskriver att det är en komplicerad bild för det kan finnas flera sidor av ett behov, 

och det förklarar hon kan vara psykologiskt eller omgivningsbildat som kan framställas i form 

av behovet som uppkommer. Omgivningen kan spela roll där eleven eventuellt inte har ett 

rum för sig själv för att läsa läxan eller inte får tillräckligt stöd hemma. Psykisk ohälsa kan 

också vara ett hinder där eleven påverkas av det som pågår hemma och blir orolig och spänd. 

Katarina fortsätter att förklara att många elever behöver hjälp med att strukturera en plan för 

studier kommande vecka. Andreas kommer in på samma spår och förklarar att det väldigt 

individuellt men att det för att ge ytterligare förutsättningar för elever. 

  

Andreas: Vilken stödundervisning som ges är högst individuell beroende på att elever har 

olika förutsättningar i livet. Vissa av oss föds med funktionsnedsättningar medan andra får 

det genom livets gång. Andra anledningar kan vara att de fått en diagnos fastställd.  

 

Andreas utgår från elevens diagnos för att få bättre uppfattning vilka extra stödinsatser som 

behövs. En annan anledning till vad behovet av stödundervisning kan vara, tar Andreas tar 

upp i fall eleven inte får målen för kärnämnen som krävs för gymnasiet. Stödundervisningen 

blir att anpassad och vissa ämnen tas bort för att fokusera mer tid till att höja betyget i 

kärnämnen. Sofia förklarar att det är sammanställning av tre olika faktorer, där det kan handla 

om elever med en bakgrund där utbildning inte prioriteras, hemmiljön som påverkar elever 

och biologiskt medfött. 

 

Sofia: Det är inte heller politiskt korrekt att säga men när man har flera barn som kommer 

från andra länder där man inte kanske inte satsar så mycket på utbildning. Det finns andra 

saker man måste göra för att överleva, så finns inte traditionen i familjen liksom att hjälpa 

sina barn vidare. Men sen när man tänker på ADHD och Autism, aa de kommer ofta från 

familjer som har släng av det, går liksom vidare på det sättet o då om det är stökigt hemma, 

finns det ett stöd hemma alltså föräldrarna är väldigt medvetna o de själva har massa släng 

av Autism o ADHD så funkar det bra men en elev med precis samma svårigheter där 

mamman eller pappan eller båda eller två mammor eller två pappor, om de har ADHD o 

det är stökigt o det är bråkigt det är liksom ingen ordning så det barnet har mycket svårare 

att klara det och sak samma med samarbete med hemmet också. 

 

Katarina diskuterar den komplexa bilden till upphovet och behoven till stödundervisning, att 

det kan te sig på olika sätt.  Katarina förklarar att omgivningen har stor betydelse hur en elev 
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lär sig och vilket av behov av stödundervisning den behöver, både genom omgivningen och 

psykisk grund. 

Andreas pratar om anledningar till stödundervisning kan skilja sig åt beroende på elevers 

förutsättningar. Enligt utbildningsdepartementet pratar Groth (2007) att skolans uppgift är att 

låta varje elev upptäcka sin egen karaktär, samt att inrätta undervisningen till varje elevs 

förutsättningar och behov. 

 

5.1.3 Pedagogiska tillvägagångssätt 

Jag frågar informanterna om vilka pedagogiska tillvägagångssätt de använder sig av när de 

arbetar med elever med diagnosen ADHD och Asperger som har inlärningssvårigheter. 

Katarina besvarar och berättar följande. 

Katarina: Förr så tog man ut elever som var svaga i en liten grupp eller de fick gå åt sidan eller så 

vidare o delade upp, det ska vara integrerat idag. Jag tycker att jag initiera en lektion, gå igenom o 

berätta om vad vi ska tala om, börja med kanske uppgifter o så vidare o sen så kan jag ge en mindre 

uppgift eller special uppgift. Just nu är jag inne med något som heter bildanalys där vi skriver 

krönikor, men den eleven som jag tänker på han har liksom bara flutit in i det hela, så han har också 

börjat skriva på sitt sätt o presentera på sitt sätt o deltar. Så tänker jag att de lärarna lägger en nivå 

för just den eleven. Så istället för att läsa den här texten eller fysik boken vad det än så har läraren en 

Youtube-klipp nånstans som den säger gå in och titta det här, du får höra, du får se allt det de andra 

kanske läser. 

 

Katarina förklarar det pedagogiska tillvägagångssätten att arbeta med elever som har 

inlärningssvårigheter är att integrera dem i klassen. På så sätt kan en elev utvecklas och 

Katarina anser att elever inte ska behövas särbehandlas i allt för stor utsträckning. Dessutom 

pratar om Katarina att läraren ska lägga sig på en nivå för just den specifika eleven på det 

sättet som den kan ta in kunskap. 

Camilla och Katarina arbetar på samma arbetsplats och Camilla går mer djupgående i de 

olika pedagogiska tillvägagångsätten som föreslås på individuella elever. 

Camilla: Varje elev är en individ som man måste kolla. Men som i svenska, en elev som har 

Asperger kan det vara svårt att skriva för man inte vet exakt vad som krävs av en, då gör man en 

struktur. Sen har vi timer i vartenda klassrum det är en klocka på väggen som man, för många av de 

här eleverna ser inte vad en lektion är o vet inte hur lång tid man behöver arbeta. Mycket filmer, 

många barn som har koncentrationssvårigheter, vi säger att de ska läsa om svampar så får de se en 

film om svampar o då sitter många av de här barnen helt koncentrerad. 
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Camilla diskuterar att alla elever är olika och därför skiljer sig de olika pedagogiska 

tillvägagångssätten. Camilla tar upp struktur är viktigt att implementera för elever så de vet 

vad de ska göra. Sofia berättar också om att de pedagogiska tillvägagångssätten är olika för 

elever med olika behov och fokuserar på teknikens möjligheter. 

Sofia: Ja det är ju all tekniska, Ipad o appar som man använder. Vi har även barn som har anpassad 

studiegång de kanske läser bara svenska o matte o engelska eller svenska, matte. Då har de eget 

schema o då får de oftast uppgifter som de prickar av det de har gjort eller färglägger. Vi har sen 

scheman där vi lägger grönt eller gult om det har gått bra, det som inte har gått bra för att synliggöra 

o det finns en app också för att synliggöra. Eller pedagogiska promenader att man går o promenerar 

och tittar på ett träden o pratar om kretsloppet o allt det, där kan du ta på en promenad i naturen 

istället för att sitta o läsa i, det blir mycket verkligare när de får ta in med alla sinnen. 

 

Andreas skildrar hur omgivningen i klassrummet kan fungera som ett pedagogiskt 

tillvägagångssätt. Dessutom hur miljön kan påverka elever att koncentrera sig bättre. Andreas 

nämner också tekniken och tillgång till datorer och ljudböcker hur det finns tillgängligt som 

alternativ. Att strukturera är väldigt viktigt. 

Andreas: Att så fort som möjligt, om jag tänker som undervisande lärare i svenska ha de långt 

fram tycker jag hjälper absolut. För att fånga upp de direkt om man märker att de tappar fokus eller 

inte vet asso ’zooma ut’ tycker jag hjälper. Men även om de motoriska saker, så kan de skriva på 

datorn, de kan få egna datorer att ta med hem o behålla hela läsåret o ta med på alla lektioner. Eller 

låna datorer finns möjlighet, det finns ljudböcker, alla skolböcker de har finns digitalt om de har 

behov av det. Men också tydliga instruktioner att skriva på tavlan steg, punktform först ska det här 

hända, när ni är klara med det, då får ni göra det, sen får ni göra det där att inte bara rabbla allt och 

sen sätt igång. Sen [elever med diagnosen] ADHD är det att man ska försöka stimulera de kanske 

multisensoriskt, att de i min erfarenhet lättare att fokusera på en uppgift om de stimulera flera sinnen 

samtidigt. Att variera, strukturera upp lite lektion så att det finns olika typer av moment att ”nu i tio 

minuter ska ni läsa en text”, ”när de tio minuterna har gått” och sån tydlighet är jätteviktigt, så att 

man varierar upplägget på att jobba på olika sätt. 

 

 Katarina diskuterar integrering av elever och hur det påverkar elever med 

inlärningssvårigheter. 

När elever med inlärningssvårigheter är en del av den vanliga klassen kallas det inklusiva 

integreringen. En inkluderande skola förutsätter att emotionella, kognitiva och etiska aspekter 

verkar tillsammans. Det har som en utgångspunkt från en dynamisk syn på individens 

kvalifikationer och utvecklingsmöjligheter i interaktion med stimulerande miljö. På skolnivå 
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är några av de viktiga faktorer anpassning av läroplanen till elever eller att läroplanen 

individuellt utformas och framställs med hänsyn till de elever man har (Westling Allodi, 

2005).  

I början av 2000-talet uppkom målgruppen för stödinsatser att innefatta elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/DAMP, denna grupp var i behov av 

särskilda specialpedagogiska åtgärder. Betydelsen för individuellt perspektiv inom special 

pedagogiska verksamheter även stödinsatser har haft stor innebörd. Genom att betona 

inriktning på individuella stödinsatser hos elever och presentation av speciallärare anses 

arbeta direkt med elevers skolsvårigheter (Isaksson, 2009). 

Camilla och Andreas förklarar hur viktig strukturen är för elever med diagnosen AS med 

inlärningssvårigheter och då ska instruktioner skrivas ner för att förtydliga. 

Strukturen är viktig för elever som har svårt att komma igång och veta vart de ska börja, 

Andreas beskriver tydliga instruktioner hur en elev ska arbeta under lektionen. På detta sätt 

vet en elev vad lektionen börjar och slutar med, exempelvis de första tio minuterna ska de läsa 

en text och diskutera i fem minuter och de sista 30 minuterna ska eleverna se på film. Även 

tydlighet med tanke på eleverna och redogöra skriftligt instruktioner på tavlan och låta det stå 

kvar hela lektionen. Ofta är det många elever som kommer ihåg det sista som berättades och 

vet inte vad de ska göra. Därför understryker Andreas repetition och tydlighet hur lång tid det 

kommer ta. 

Sofia diskuterar och pratar också om individuella pedagogiska tillvägagångssätt med 

anpassad studiegång. Även ett nära samarbete med föräldrar är noga övervakat där föräldrar 

får tag på anpassade läxor, antingen på barnens hylla eller få informationen skickad via mejl 

eller sms som det har kommit överens om.  

Behovet av att få tydlig information angående hur barnen presterar i skolan och hur 

föräldrar kan på bästa möjliga sätt stötta sina barn och uppmuntra i skolarbete har visats i en 

svensk fallstudie av Andersson enligt (Frank, 2009).  När röstbrevlådor presenterades för 

föräldrar kunde de lyssna av information och lämna meddelande, visade en amerikansk 

experimentell studie hur kommunikation ökades betydligt mellan skolan och hemmet. Även 

upplevde föräldrar och lärare att de lärde känna varandra bättre när de kommunicerade. 

(Frank, 2009). 

Andreas redogör hur placering i klassrummet av en elev kan stödja och fungera som ett 

pedagogiskt tillvägagångssätt. Genom att placera den eleven som har svårigheter långt fram i 

klassrummet så att eleven inte blir distraherad av yttre stimuli. Läraren kan istället fånga upp 

den eleven efter genomgång under lektion. Genom att läraren är nära till den eleven som 
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behöver extra stöd, kan läraren tydliggöra och kommunicera naturligt med eleven. Genom 

kommunikation stödjs eleven pedagogiskt i undervisningen. 

Ett annat pedagogiskt tillvägagångssätt som Andreas diskuterar är användning av datorer 

på lektioner. Datorer är tillgängliga för att aktivera elever motoriskt där elever kan arbeta med 

datorn, där eleven tar med sig den och arbetar multisensoriskt där eleven stimulera flera 

sinnen samtidigt. Med datorn är eleven flexibel och kan arbeta vart än den väljer att arbeta 

och stimuleras genom att lyssna på en text, titta på ett kort videoklipp och skriva på datorn. 

 I erfarenhet av verktygshantering visar det att elever värdesätter möjligheten att skriva på 

dator. Detta för att spara tid och forma estetiskt tilltagande resultat. Elever ser på datorn som 

ett verktyg där allt finns samlat på ett ställe vilket gör användningen rationell. Även elever 

upplever att datorn ger frihet och flexibilitet i deras skolarbete genom att tekniken är 

transparent. Elever arbetar på olika sätt i hemmet med kunskapsuppgifter, och möjligheten för 

att arbeta med kunskapsuppgifter i andra skolmiljöer än skola är tillgängliga (Fleischer, 

2013). 

 

5.2 Faktorer 

I detta tema handlar det om faktorer som bidrar till elever med stödundervisning av typen 

ADHD och AS upptäcks senare i skolgången. Temat benar ut sig i underområdet som 

bemöter informanternas svar i samband om det finns faktorer där elever med 

inlärningssvårigheter med ADHD och AS upptäcks senare i skolgången, än tidigare. 

 

Finns det faktorer som bidrar till att elever med inlärningssvårigheter med 

ADHD och AS upptäcks senare i skolgången, än tidigare? 

 

Informanterna fick tillfälle att besvara (se bilaga 1) om det finns faktorer där elever med 

inlärningssvårigheter upptäcks senare i skolgången, än tidigare. Katarina tar olika faktorer 

som kan bidra till att inlärningssvårigheter inte upptäcks tidigare, bland annat beteende hos 

elever och motstånd från föräldrar. 

Katarina:  Ibland eleverna kan vara tystlåten, det kan ibland gömmas bakom tystnaden o så man 

tänker hon är bara blyg eller hon e lite så där. Utan det kan vara nånting annat också nån som är 

deprimerad eller liksom bara utmärker sig på något sätt så ser man att här är det någonting som inte 

stämmer o eftersom vi är väldigt många lärare omkring de, så samtalar vi med varandra ofta, o är man 

van vid att upptäcka diagnoser eller nånting så ser vi med en gång. Sen tyvärr finns det elever eller 
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föräldrar som anser att en diagnos eller nånting sånt är fult. Det är inte acceptabelt, i våran släkt ska 

det inte finnas sånt. Att man nekar till utredningar, alla ser ” här är det nånting som behöver göras” Så 

det är bland det tuffaste när man ser o vet att eleven har en men föräldrarna förnekar det alltså kan vi 

inte åtgärda, vi kan ju åtgärda i alla fall o se men ibland e de bra att veta så man kan få papper på det 

så kan man inte gå vidare med utredningen om man inte har stöd. 

  

Katarina pratar om hur beteendet hos elever kan uppfattas annorlunda hos lärare vilket 

fördröja tiden att upptäcka inlärningssvårigheter hos en elev. Även att diagnos är en form av 

stigmatisering i kulturen hos föräldrar och elever. Camilla instämmer med vad Katarina har 

diskuterat angående striden att få med föräldrarna och komma överens. En annan faktor kan 

vara att föräldrar är duktiga på att stimulera sitt barn utifrån skolans kommentarer tills det inte 

fungerar längre att stimulera och det fördröjer tiden att sätta igång utredning tidigare. 

 

Camilla: Många faktorer, mycket är faktiskt att föräldrarna inte vill utreda ja som nu berättas det 

vi har nu en psykolog, hon berättar att ADHD kallas för ”svensksjukan” det finns inte i deras 

länder o att det kan vara svårt att gifta bort barnen om de har någon diagnos har vi hört. Vissa 

elever kan det vara tvärtom, de har föräldrar som är duktiga på att stimulera o ta hand om de o de 

klarar skolan så bra så sen tänker man: ”är det inte något där, ADHD?” o ibland tar man kontaktar 

med föräldrarna. ”ditt barn stökar ganska mycket”, vi har haft en elev som då blev diagnostiserad 

senare.  

 

Camilla uppger detsamma som Katarina att föräldrar är en betydande faktor och grundar 

sig i kulturen. Vidare redogör Camilla även avvisande av diagnosen ADHD som svenskt 

betingat, eftersom diagnosen inte finns i föräldrarnas kultur. 

En återkommande faktor till att upptäcka elever med inlärningssvårigheter är att få med sig 

föräldrar som Sofia pratar om. Andra underliggande faktorer som Sofia tar upp är indikationer 

från lärares sida angående en elevs beteende och bemötande av elever mellan könen. 

 

Sofia: Försöka ha med föräldrarna med sig så det är en faktor. Den andra är att när de är mindre så 

tänker man att de är omogna o då har lite olika symptom. För om man tänker på pedagogerna 

märker de ganska snabbt vilka elever som behöver utredas, vilka elever som har svårigheter för när 

man jobbar med de, man har erfarenhet. Man[lärare] ser att det är annorlunda än i normala fall man 

ser för både ADHD och Asperger ofta. Oftast är det killarna som är utåtagerande först, de som 

bråkar med alla, de som slår alla. O framför allt tjejerna som har de här [inlärnings] problemen så 

syns de inte på samma sätt, de upptäcks mycket senare. Det är nog svårare [för] tjejer också de har 
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ett sätt att kunna maskera det med sin[inlärning], för de kan ha, de kan vara duktigare på det 

sociala.  

 

Sofia nämner föräldrar som en faktor och beskriver beteende hos elever som lärare 

indikerar med erfarenhet av att arbeta med elever med diagnosen ADHD och AS som har 

inlärningssvårigheter. En annan faktor som Sofia benämner är behandling av elever beroende 

på könen. 

Andreas beskriver tre faktorer som kan bidrar till att elever inlärningssvårigheter upptäcks 

senare, än tidigare.  

Andreas: Ansvaret faller på tre ben skulle jag säga dels föräldrar, dels lärare och dels vi på 

SPEC. Skolan har en klar bild på att elever behöver extra stöd, vi misstänker att ditt barn 

skulle behöva utredas för de här sakerna, så är det föräldrar som tvär vägrar trots att vi 

tycker vi har tillräckligt med kött på benen för det finns en skam i för vissa föräldrar att ett 

barn som har en viss diagnos. Sen får vi inte [reda på] om lärare inte tar sitt ansvar i 

klassrummet, på att faktiskt samla in bedömning och analyserar och utvärdera sina 

lektioner för om deras elever når målen. Om de [lärarna] inte får det så får inte vi den 

informationen på SPEC. Beroende på läraren faktiskt försöker se sina elevers 

förutsättningar, sen säg att allt funkar, att föräldrarna är välvilliga att inte tycka det är 

stigmatiserat med någon form av diagnos. Läraren samlar in allting o tycker att de ger ett 

vettigt underlag att bedöma på. Det tar tid för oss också, eftersom vi har många elever på 

den här skolan tar det lång tid att få till tider med alla. 

 

Andreas berör områden som samverkar och leder till faktorer som bidrar till elever med 

diagnosen ADHD och AS med inlärningssvårigheter upptäcks senare. Utan föräldrars 

samarbete istället protester hindrar det föräldrarna att få en helhetsbild angående situationen. I 

fall undervisande lärare inte reflekterar och utvärderar sina lektioner, kommer det brista i 

underlag i information till både föräldrar och SPEC som är en del av elevvårdsteamet. 

Ett återupprepande från svar från alla informanter är utebliven samverkan med föräldrar, 

det kan finnas olika bakomliggande förhållande. Utan föräldrars enlighet angående utredning 

för psykologisk eller medicinsk utredning, finns de ingen utgångspunkt för specifika 

stödinsatser. 

Enligt Skolverkets (2014) allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram, står det om att skapa goda villkor som möjligt för elever och övrig 

skolpersonal samverkar med eleven och vårdnadshavare i utredningen. I ramen för samarbetet 
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är det väsentligt att det finns mottaglighet för elevens och vårdnadshavare särskilda kunskaper 

om situationen. Förutsatt att vårdnadshavaren gör motstånd till en utredning ifall om eleven är 

i behov av särskilt stöd, kan inte rektorn likgiltig motta detta, i fall att en sådan utredning är 

nödvändig för elevens bästa. I detta avseende behöver skolan enträget att anstränga sig att 

redogöra varför det är betydande utredning, försöka forma förtroende till skolans 

yrkesskickliga bedömning av elevens potentiella behov av särskilt stöd behöver utredas. 

Katarina, Camilla, Sofia och Andreas redogör sina erfarenheter av föräldrars avvisande, 

ovillighet, exkludering och motstånd till att utreda. Detta avvisande beskriver Katarina som 

att föräldrarna inte accepterar skolans yrkesskickliga bedömning, och anser det inte som ett 

problem utan en slags stolthet att inte acceptera. Camilla förklarar att föräldrar har en 

ovillighet att godkänna utredning. Andreas berättar om motstånd till en utredning från 

föräldrar som en orsak till elever med inlärningssvårigheter upptäcks senare. Om det inte 

finns en bild i hemmet att eleven har andra behov än vad föräldrarna tror kommer det ta 

betydligt längre tid att upptäcka. 

Om elevens vårdnadshavare fortsätter att motsätta sig en utredning, trots skolans strävan, 

kan skolan som huvudregel i alla fall göra en utredning angående skolsituationen om det 

anses väsentligt. Dock är nödvändigt att elevens vårdnadshavare alltid ger sitt godkännande 

när det handlar om psykologisk eller medicinsk utredning (Skolverket, 2014). 

 Katarina och Camilla beskriver en bakomliggande faktor till föräldrars avvisande eller 

motstånd till utredning har med att göra kulturen hos föräldrarna. Katarina förklarar att 

föräldrarna inte vill vara med i en utredning eftersom att i deras kultur uppfattas diagnos som 

negativt, även om det skulle vara medfött exempelvis dyslexi. Camilla återberättar vad en 

psykolog har berättat om att diagnosen ADHD benämns som ”svenskasjukan”, att diagnosen 

inte finns i föräldrarnas i hemländer, diagnosen kan leda till hinder att gifta bort barnen om de 

har blir diagnostiserad. 

En annan faktor som Katarina och Sofia pratar om är indikationer och signaler hos elevers 

beteende, att det visar sig genom lärare, skolans elevhälsa samt ger en tidigare pedagog en 

återkoppling till blivande lärare i övergången mellan förskola till grundskolan. Sofia menar att 

det märks från förskolan och Katarina hänvisar till samarbete med elevhälsan där dem ser från 

olika håll och det finns ögon och öron allestädes där de noterar och diskuterar emellan sig. 

Däremot kan man inte utreda på en gång, det finns en process till nå fram till utredning 

förklarar Sofia. 

Lärare ska enligt Skolverkets (2017) riktlinjer samarbeta med förskolelärares i förskolan 

samt i övriga skolformer och fritidshemmet. För att utbyta kunskap och praktiker och 
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information om innebörden i utbildning för forma samhörighet, kontinuitet och tillväxt i 

elevernas utveckling och lärande. I Skolverkets (2016) reviderade läroplan för Förskolan 

[Lpfö98] ansvarar förskolelärare att informera vid övergångar, uppmärksamma barn i behov 

av särskilt stöd i sin utveckling. 

Sofia redogör hur lärare bemöter elever med avvikande beteende olika på grund av könen. 

Killar är hyperaktiva och impulsiva medan tjejer lutar sig mer mot ADD hållet som är en 

annan form av ADHD. Enligt Riksförbundet Attention (2106), ADD är ADHD utan 

hyperaktivitet med tonvikt på uppmärksamhetsproblem. Exempelvis kan en person med ADD 

ha svårt utföra uppgifter och komma igång med aktiviteter.   

En ytterligare faktor är könsfördelningen bland elever. Wester (2008) pratar om hur 

enskilda individer som avviker från ” det normala” och refererar till Andershed bok angående 

normbrytande normer i barndomen och definierar normbrytande beteende som ”beteende som 

på olika sätt bryter mot rådande normer och regler i den miljö individen befinner sig i”. Det är 

vanligare att pojkar än flickor diagnostiserats som uppförandestörda, båda av skola och 

sjukvård (Wester, 2008). 

 En slutlig faktor som Andreas pratar om är vikten av att lärare tar sitt ansvar, som det står 

i Skolverkets (2017) riktlinjer för vad en lärare ska utföra, genom utvecklingssamtal och 

individuella utvecklingsplan främja intellektuell och social utveckling. Med förutsättningar i 

föräldrars önskemål kontinuerligt informera elever och hem angående studieresultat och 

utvecklingsbehov. 

Genom att lärare ger tillräcklig bild på elevers förutsättningar för att klara skola 

akademiskt och socialt ger det underlag till SPEC att göra en analys av vad läraren har sagt, 

skicka ut en pedagogisk kartläggning till alla undervisande lärare samt få de att fylla i någon 

form av information. Även få in möten med föräldrar sen när lärarna fått in all information 

kunna hinna sätta sig ner och prata om just de där eleverna. 

 

6. Analys 

I detta stycke kommer det att redogöras den teoretiska utgångspunkten: utbildningskulturella 

perspektivet och vara utgångpunkten i analysen av det redovisade resultatet.  

 Den första formen av datalogistiska tillvägagångssätt, som enligt Bruner (2002) 

omformulerar gamla teorier, antyds när två av informanterna pratar om tillgänglig läxhjälp för 

elever där lärande och undervisande är centralt för reformering som leder till att elever får den 
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hjälpen de behöver och utöver. I den andra formen av datalogistiska tillvägagångssätt 

beskriver Bruner (2002), stöds på utförliga beskrivningar eller redovisning av vad som pågår 

när någon försöker reda ut ett problem eller behärska en viss kunskapsgren. Från denna grund 

sträva efter att omformulera och redogöra en plan hur man kan en hjälpa en elev som presterar 

på det sättet. 

 Andreas visade på att reflektera över andra formen i använda sig av protokoll i from av 

tidigare information som används för att utgå från elevers behov och efter en referensram. Det 

blir på ett sätt tydligare bättre på att hantera elevers behov och kan erbjuda den rätta hjälpen. 

 Till sist är den tredje formen där det kan ses en lyckträff där en central datalogisk idé, 

som förnyad skrivning, som verkar stämma överens med en central idé i kognitiv teori som 

metakognitiv. I alla datorprogram finns det komplexa anpassningsbara program som 

innehåller omskrivningar eller förnyade skrivningar av resultat, för att reducera deras 

komplexitet för att de ska passa in i olika flexibla bedömningsgrund. I varje steg av denna 

omskrivning eller förnyad skrivning, rör sig eleven på ett metaplan, nämligen att en elev lär 

sig att känna igen tecken hur hon tänker och vad hon tänker. Det är vad som kännetecknar 

metakognition (Bruner, 2002). 

 På frågan om stödundervisning erbjuds i ett tidigt stadie till elever i högre årskurser, 

beskriver och reflekterar Katarina över den tredje formen. Hon berättar att varje ämneslärare 

planerar tid att möta eleven personligen. Det finns tid där varje ämneslärare har en 

hjälplektion för att möta varje behov elever har. På dessa hjälplektioner lär sig eleverna med 

hjälp av läraren att förstå hur de tänker och vad de tänker. Elever får med hjälp av lärare 

omskriva eller nyskrivna sina tidigare kunskaper för att anpassa till den nya kunskapen.  

 Kulturalismen omfattar en dubbel uppgift. Vi kan se i ett makroperspektive studerar den 

kulturen som ett system av möjligheter, rättigheter, utbyten, värden, plikter och makt. På 

mikroperspektivet studerar den förutsättningarna inom ett kulturellt system, och på vilka sätt 

det påverkar individen inom systemet (Bruner, 2002). Det Katarina pratar om hur hemmiljön 

kan påverka en elev, visar sig på vilka möjligheter som finns i familjen och vilket stöd eleven 

har hemifrån. De förutsättningar som Bruner (2002) pratar om, stödjer det Katarina 

vidareutvecklar och pratar om psykologiska miljön i hemmet. Om eleven kämpar med oro och 

är ständigt spänd kommer det att hindra eleven att kunna lära sig och in ny kunskap. 

 Sofia diskuterar och tar även upp olika faktorer men fokuserar på elevers bakgrund och 

miljö som de utvecklas i. I denna kontext pratar Sofia om kulturen i familjen samt hos vardera 

föräldern reflekteras i elevers skolgång. Inom kulturalismen närmar sig kulturalister 

utbildning en del som utgörs av den kulturella kontinenten. Den första frågan kulturalisten 
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ställer sig är vilken verksamhet utbildningen har i kulturen och vilken betydelse den 

framställs i de kulturella medverkandes liv. Den andra frågan som kan ställas är varför 

utbildning är situerad i kulturen på det sätt som det reflekteras, och hur den platsen reflekteras 

i uppdelningen av makt, status och andra förmåner Bruner (2002). 

På mikroplanet som Bruner (2002) pratar om konstruerar individen verkligheter och 

mening som gör att individen anpassar sig till systemet, eleven anpassar sig till klassen och 

kan på sätt finna sitt sätt arbeta som passar denne. Katarina menar att denna anpassning sker 

av sig självt. 

I utbildningsperspektivet skriver Bruner (2002) om ett av flera datalogistiska 

tillvägagångssätt, ett av de tillvägagångsätten pratar om detaljerade instruktioner och 

redogörelser när individen försöker lösa ett problem eller behärska en kunskapsgren.  

Genom interaktion mellan lärare och elev förmedlas kunskaper och färdigheter och ett 

utbyte sker, som alla andra mänskliga utbyten. När barn interagerar med andra i kulturen lär 

sig barnet vad kulturen handlar om och hur kulturen ser på världen (Bruner, 2002). 

Interaktionen mellan lärare och elev, lär eleven att ta del av kulturen på lektionen och eleven 

lär sig bättre på lektionen. Eleven är fokuserad på grund av placering i klassrummet och blir 

inte störd i samma utsträckning.  

I det utbildningskulturella perspektivet pratar Bruner (2002) om hur kulturalismen placerar 

två uppgifter. Makroperspektivet studerar kulturen som ett system av värden, rättigheter, 

möjligheter och makt. Mikroperspektivet studerar hur kraven inom det kulturella systemet 

påverkar individen inför strukturen. 

Föräldrarna besitter värden, möjligheter, rättigheter och makt i den kulturen som styrs av 

deras system. Det blir märkbart när föräldrarnas värden, moral och synpunkter inte stämmer 

överens med skolans kulturella system. Det gör att föräldrar formar sin egen verklighet och 

mening och rättar sig efter sitt system.  

En tredje faktor som Camilla beskriver är hur föräldrar stimulerar sitt barn tills det inte blir 

en förbättring. Bruner (2002) pratar om hur individen formar sin verklighet och mening som 

gör att individen rättar sig efter till systemet ifråga. Föräldrarna konstruerar sin egen 

verklighet och försöker att anpassa på personlig planet, och skapar därefter tolkning och 

mening till skolans fortlöpande information om elevens skolsituation.  

I den andra inriktningen närmar sig datalogismen utbildningsfrågor, som stödjs på 

detaljerade redogörelser, över vad som sker när någon försöker finna lösning på ett problem 

eller behärska en viss sort kompetens (Bruner, 2002). 
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7. Diskussion 

I detta stycke kommer det att presenteras metoddiskussion samt slutdiskussion. 

7.1 Metoddiskussion 

Tillförlitligheten inom samhällsvetenskap gäller om en metod utforskar vad den påstås forska 

om. I förhållningssätt förbinder sig tillförlitligheten, giltighet, till sanningen, riktigheten och 

styrkan i ett uttalande. Ett giltigt argument är hållbart, berättigad, försvarbart, vägande och 

trovärdig.  (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom intervju säger Kvale och Brinkmann (2014) att 

validiteten handlar om tillförlitligheten hos undersökningspersoners redogörelse och 

kvaliteten på själva intervjuerna. Den ska innefatta detaljerad utfrågning om uppfattningen i 

det som sägs och idelig kontroll av den informationen som mottas.   

För att denna studie ska kunna ha en hög tillförlitlighet och anses giltig, till sanningen och 

styrka i ett yttrande behöver det ses över om intervjuerna har undersökt det som påstås 

undersökas. I intervjun har jag haft intervjufrågorna (se bilaga 1) som grund i utfrågning samt 

haft utrymme att ställa följdfrågor för att få en större förståelse och kunskap.  

Resultatet visar informanternas synpunkter och synvinklar angående pedagogiska 

tillvägagångssätt att arbeta med stödåtgärder. För att kunna besvara syftet har jag använt mig 

av tre frågeställningar som fördjupar syftet och visar underliggande faktorer. För att studien 

ska anses vara tillförlitligt och koncist, har därför forskningsprocessen avsetts att beskrivas så 

väl som möjligt. 

Jag har i denna studie använt mig av en kvalitativ metod, det har genomförts med 

kvalitativa intervjuer på ett semi-strukturerat sätt. Fastän informanterna var ett fåtal, har jag 

haft möjlighet att fånga upp informanternas liknande och varierande synpunkter, tankar och 

idéer som har kommit upp till ytan. Intervjuerna har fastställt upphovet av studien och har 

därmed härletts till en tillfredsställande mättnads urval som har gjort genomförbart genom 

besvarandet av frågeställningarna. I den utvalda metoden har semi-strukturerade intervjun lyft 

fram och belyst styrkor och svagheter i dagens skolsystem. I intervjun har det givits utrymme 

för få egna påstående bekräftade och besvarade, det, i sig, har öppnat upp för ett bredare 

perspektiv och nya tillvägagångssätt, utifrån informanters svar för att fortskrida i studien. 

Detta är väsentligt för datainsamlingen, uppfattningen och analysen utav empirin. Det finns 

både likheter och skillnader mellan informanternas svar. Den kvalitativa metoden har influerat 

resultatet på ett konstruktivt sätt eftersom det genomför en innehållsrik och bredare förståelse, 
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för informanternas individuella uppfattning, hanterande och praxis av stödundervisning, 

stödåtgärder och reflekterande över faktorer som bidrar till att elever med behov av 

stödundervisning som inte upptäcks senare i skolgång.  

Mina frågeställningar lyder: erbjuds stödundervisning till elever i högstadiet i tidigt 

stadium? vilka stödåtgärder finns för elever med diagnosen ADHD och AS som har 

inlärningssvårigheter?  Och slutligen finns det faktorer som bidrar till att elever med 

stödundervisning av typen ADHD och AS upptäcks senare i skolgången? 

Jag anser att jag har fått svar på mina frågeställningar genom informanternas svar från 

intervjuerna och har därav bemöt mitt syfte. Eftersom stödåtgärder i grundskola består av en 

mängd olika åtgärder har jag avgränsat mig till att belysa och lyfta upp dem som benämns av 

informanterna.  Det finns, helt klart, mer stödåtgärder att undersöka som jag har inte täckt, 

men jag anser att jag har åtminstone kartlagt några. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis pekar resultatet på liknande men även olika inställningar om 

stödundervisning, vilka stödåtgärder och faktorer som bidrar till att elever med behov 

stödundervisning upptäcks senare. Utifrån tidigare forskning, den valda teorin för studie, 

utbildningsperspektivet, kan man likväl diskutera för undersökningens resultat att alla fyra 

informanter erbjuder stödundervisning. Även fast skolorna som informanterna arbetar i olika 

skolor så arbetar de på liknande sätt. I stödåtgärderna skiljde sig svaren åt eftersom det är 

olika pedagoger. I varje skola där informanterna arbetar, handskas de med stödåtgärder 

eftersom i Skolverket (2017) riktlinjer står det vad som skolor och lärare ska göra, men 

beskrivs inte hur det ska gå tillväga. Därför är unikt på varje skola hur de hanterar elever som 

är i behov av särskilt stöd. I svaren från informanter som skiljde sig åt dock fanns det liknande 

inslag på stödundervisning som läxhjälp. Vidare till stödåtgärderna diskuterar Camilla och 

Andreas likande pedagogiska tillvägagångssätt, att strukturera lektion och ha tydlighet. 

Faktorer som har bidragit till att elever med behov upptäcks senare har kartlagts genom 

informanternas svar. Den gemensamma nämnaren är föräldrar som av olika anledningar 

motsätter sig att utreda sitt barn. Det krävs goda förutsättningar och samarbete mellan 

skolpersonal och vårdnadshavare för utredning enligt Skolverkets (2014) allmänna råd för 

arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolan behöver forma ett 

förtroende till föräldrar, och föräldrar behöver kunna lyssna med öppenhet utan att det tas 
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emot personligt. Detta är ett väldigt känsligt ämne och det är fin linje där skolan inte trampar 

på eller kränker föräldrar utan redogör indikationer med underlag till. 

  Det som har framkommit i resultatet utifrån analysen visar att två av informanterna 

innehar ett kulturalistiskt synsätt utifrån utbildningskulturella perspektivet av Bruner (2002). 

Se beskriver kulturen hos elevernas individuella uttryck som ligger i meningsbildningen. De 

fenomen som beskrivs tilldelar de mening i olika sammanhang. Exempelvis när Katarina 

berättar om det erbjuds stödundervisning förklarar hon när en elev är integrerad i klassen 

anpassar sig eleven till den sociala omgivningen. Katarina utgår från ett meningsbildande 

synsätt och tillskriver mening i olika sammanhang. Camilla närmar sig kulturalistiskt synsätt 

när hon beskriver faktorer som bidrar till att elever med behov av stödundervisning upptäcks 

senare. Camilla redogör kulturen där eleven kommer ifrån hämmar eftersom föräldrarna inte 

kan relatera till utredning och tillskriva mening i den situationen. Både Camilla och Katarina 

skildrar hur kulturen är starkt förankrat i verkligheten. 

 För Sofia och Andreas uttrycker sig mer åt ett datalogiskt synsätt som utgångspunkt där 

individens insida vänds ut enligt Bruner (2002), det inbegriper yttre faktorer. När Andreas 

diskuterade faktorerna som bidrar till att elever med behov av stödundervisning upptäcks 

senare, granskade han inte enbart föräldrarnas motstånd men också samverkan med lärarnas 

ansvar att bedöma analysera och skriva rapport och SPEC. Andreas syftar på att det är en 

samverkan som bidrar till dessa faktorer och preciserar inte på en aspekt. Sofia diskuterade 

ifall stödundervisning erbjuds i ett tidigt stadie, och hänvisar till treans nationella prov, att det 

inte går att undgå det. Både Sofia och Andreas hänvisar till protokoll och beskrivningar för att 

stödja sitt underlag. 

 

8. Vidare forskning 

Resultatet frammanar nyfikenhet att fördjupa mig mer i en av frågeställningarna, det vill säga 

faktorerna som bidrar till att elever med behov av stödundervisning upptäcks senare, än 

tidigare. Föräldrarna kan vara svåra att få med sig, när det gäller att komma överens om 

åtgärder, som det har redovisat om. Genom att diskutera med föräldrar ökar kunskapen om de 

olika diagnoser vilket minskar stigmatiseringen. Då kan skolan relatera till föräldrar på ett 

mer konstruktivt sätt och därmed kanske förståelsen ökar. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

 

Inledning 

-Presentera mig själv och berätta om studiens syfte 

-Be om samtycke och godkännande av inspelning 

 

Bakgrund 

-Berätta lite om dig själv (akademisk bakgrund) 

-Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

- Hur länge har du arbetat med elever som har inlärningssvårigheter? 

-Kan du beskriva i korta drag dina arbetsuppgifter. 

-Hur arbetar din skolverksamhet med elever med inlärningssvårigheter? 

 

Stödundervisning 

-Erbjuds det stödundervisning till elever i högre årskurser, i ett tidigt stadie? 

-Hur kommer det sig att elever är i behov av stödundervisning? 

- Vilka stödåtgärder finns det att använda för elever med inlärningssvårigheter som ADHD och Asperger? 

-Vilka pedagogiska tillvägagångssätt använder du dig av för att arbeta med elever med inlärningssvårigheter med 

ADHD och Asperger. 

-Anser du som lärare eller pedagog ha möjlighet att stimulera, handleda och ge extra stöd till elever med 

svårigheter? 

 

Faktorer till sen upptäckt av elever med inlärningssvårigheter  

- Finns faktorer som bidrar till att elever med inlärningssvårigheter med ADHD och Asperger upptäcks senare i 

skolgången, snarare än tidigare? 

Om så är fallet: 

-På vilka sätt anser du att dessa faktorer kan hindras för att upptäcka elever med inlärningssvårigheter?  

- Upplever du att du reflekterar över att möta varje behov hos elever med olika inlärningsnivåer. Dvs det som 

står i pedagogiska tillvägagångssätt i skolverksamhet. 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Immaculate Kabenge och är student på beteendevetarprogrammet och läser med inriktning pedagogik 

på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Jag läser på termin 6 och skriver just nu C-uppsats.  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka stödåtgärder som ges åt elever med inlärningssvårigheter, med 

ADHD och asperger i grundskolan. Jag skulle vilja därför intervjua dig som arbetar med elever med 

inlärningssvårigheter. 

Intervjun kommer att ta ca 1 timme och utgår från Vetenskapsrådets etiska principer för forskning. Det innebär 

att alla dina uppgifter kommer att anonymiseras och det som sägs under intervjuns gång är konfidentiellt. 

Intervjun är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan och ditt deltagande.  

Dina tankar och åsikter är värdefulla för denna studie och gör det möjligt att utföra den. Jag skulle vara väldigt 

tacksam för din medverkan och din kunskap. Denna studie är inom en begränsad ram och jag skulle därför be om 

ett omgående svar för ditt intresse att delta i studien. 

Du kan kontakta mig via mejl eller telefon om du har några vidare frågor eller funderingar kring intervjun. 

Immaculate Kabenge ike15001@mdh.se 0737256876 

Om du är intresserad att veta mer om slutresultatet är du välkommen att höra av dig! 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Immaculate Kabenge 

 

mailto:ike15001@mdh.se

	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställningar


	2. Tidigare forskning
	2.1 Definition av begrepp
	2.2 Elever med inlärningssvårigheter
	2.3 Lärares inkluderande av elever med inlärningssvårigheter
	2.4 Skolans roll och ansvar i bemötande av barn med behov

	3. Teoretiska utgångspunkter: Utbildningskulturella perspektivet
	4. Kvalitativ metod
	4.1 Kvalitativ metodansats
	4.2 Intervjuer
	4.3 Tematisk innehållsanalys
	4.4 Urval
	4.5 Etik
	4.6 Tillförlitlighet och Pålitlighet
	4.7 Tillvägagångssätt

	5. Resultat
	5.1 Stödåtgärder
	5.1.1 Erbjudande av stödundervisning i ett tidigt stadie till elever i högre årskurser
	5.1.2 Behov av stödundervisning
	5.1.3 Pedagogiska tillvägagångssätt

	5.2 Faktorer

	6. Analys
	7. Diskussion
	7.1 Metoddiskussion
	7.2 Resultatdiskussion
	8. Vidare forskning
	Referenslista

