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Syftet är att, utifrån ett elevperspektiv, få fördjupad kunskap om och förståelse av vad mötet med skolans 

krav innebär för kvinnor som i rollen av grundskoleelever bedömts vara i behov av särskilt stöd och som 

numer är diagnostiserade med ADHD. Studien är retrospektiv genom att kvinnliga elever som nu har 

diagnosen ADHD berättar om sin tidigare skolgång. Vidare utgår studien ifrån en kvalitativ ansats där 

15 före detta grundskoleelever har djupintervjuats utifrån en strukturerad intervjumall angående sina 

skolerfarenheter. I resultatet framgår att de tillfrågade kvinnorna överlag bar på upplevelsen av sin 

skolgång som problematisk och med en känsla av att inte ha blivit sedda och lyssnade på. Faktorer som 

lyfts fram som har påverkat deras skolgång positivt är tillgången betydelsefulla vuxna, konkret stöd och 

individuell anpassning samt eget intresse och motivation. Faktorer som lyfts fram som negativa för 

skolgången är avsaknad av signifikant eller kompetent vuxen, samt känslan av begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. En av studiens slutsatser är att det framkommer ett behov av kunskap hos de som 

möter unga i behov av särskilt stöd. Skolan måste fortsätta att arbeta med att utbilda personalen för att 

man ska kunna se alla individers unika behov. Studien lyfter vikten av att skolor har specialpedagoger 

som kan verka som broar mellan eleverna och pedagogerna där specialpedagogens handledning 

möjliggör för ett ökat lyckande och en känsla hos eleverna att alla har en plats i skolan. 

 

Nyckelord: ADHD, grundskoleupplevelser, KaSam, kvinnliga elever, signifikant annan, 
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1 Inledning 

I dagens skola uppmärksammar många lärare ett ökande antal elever i behov av särskilt stöd. I 

Skolverket (2015) framgår att elever som har svårigheter i vissa skolsituationer kan behöva 

extra anpassningar i form av särskilt stöd. Allt fler elever diagnostiseras även med olika 

diagnoser, däribland många med diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

(Skolverket, 2015). De flesta lärare har vid det här laget stött på elever med 

uppmärksamhetsproblem och har viss aning om hur de kan agera i den pedagogiska situationen 

för att stötta och underlätta. Ett problemområde i skolan är just de elever som i sin skolgång 

upplever svårigheter att kunna tillgodogöra sig kunskapsinhämtning på ett konstruktivt sätt 

samt uppfattar sociala sammanhang i skolan som bekymmersamma. Elever som alla har olika 

förutsättningar och behov. Därför vill vi lägga fokus på elever i behov av särskilt stöd. Vi båda 

stöter i vårt dagliga arbete som lärare och specialpedagog på elever i behov av särskilt stöd både 

med och utan diagnoser. Majoriteten av de elever vi träffar är pojkar. Vi upplever att det finns 

en attitydskillnad som gör att pojkars, ofta förväntade hyperaktivitet, används som 

utgångspunkt för många elever, både pojkar och flickor, i behov av särskilt stöd. Det här 

upplever vi i vår yrkesverksamma vardag som något problematiskt och har lett till att vi vill 

fördjupa oss i hur skolsituationen upplevs av elever i behov av särskilt stöd, då det är värdefullt 

att få kunskap om elevers erfarenheter av sin lärandesituation för att kunna möta problematiken. 

Vidare känner vi ett behov att få kunskap om elevernas inifrån-perspektiv bättre. Vi verkar ofta 

som en brygga mellan pedagoger och elever i svårigheter och därför är det av enorm vikt att vi 

kan närma oss elevernas upplevelser och verklighet.  

1.1 Centrala begrepp 

I studien används genomgående begreppet elever i behov av särskilt stöd och avser de elever 

som har ett behov av olika typer av specialpedagogiska stödinsatser för att klara sin skolgång. 

Skolverket (2014) understryker att det är skolans uppgift att ge alla elever den hjälp och det 

stöd de behöver för att utvecklas både i sitt lärande men även personligt. Variationen på de olika 

behov som finns hos elever är naturligtvis stor. Jakobsson och Nilsson (2011) talar bland annat 

om neuropsykiatriska eller utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. Dessa medför en 

nedsättning i exekutiva funktioner, central koherens och mentaliseringsförmåga. De tre 

vanligaste diagnoserna inom det området är ADHD, autism och Aspergers syndrom. Diagnosen 

ADHD är alltså en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där det finns ett mönster av att 

uppvisa svårigheter med exekutiva funktioner. För att bli diagnostiserad måste det finnas 
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återkommande symptom av svårigheter med uppmärksamhet och hyperaktivitet eller 

impulsivitet inom en förutbestämd tidsperiod. (American Psychiatric Association. 2013). Dessa 

symptom kan verka som hinder i en elevs skolgång och skolan måste skyndsamt sätta in stöd 

när en elev riskerar att inte nå kunskapskraven (Skolverket, 2014).  

1.2 Disposition 

Förestående uppsats är indelat i sex kapitel: 

Kapitel ett innehåller uppsatsens inledning, centrala begrepp och disposition, I kapitel två 

presenteras den teoretiska referensram, samt presenterar för studien relevant, tidigare forskning. 

Kapitel tre innehåller syfte och frågeställningarna. Det fjärde kapitlet tar upp metodologiska 

utgångspunkter, såsom val av intervju som metod, urval, procedur och datainsamling, 

databehandling, liksom kvalitetskriterier och etiska reflektioner. Det femte kapitlet syftar till att 

presentera resultatet. Under kapitel sex äger diskussionen rum. Den påbörjas med en 

sammanfattning av studien, där metod, urval procedur samt datainsamlingens påverkan på 

resultatet granskas, följt av resultatdiskussionen och ett avsnitt om den specialpedagogiska 

relevansen. Kapitlet avslutas med reflektioner och förslag på vidare forskning. På slutet av 

arbetet hittar läsaren referenser, samt bilagor.  

2 Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning 

Detta avsnitt sammanfattar vad aktuell forskning anser vara risk- och skyddsfaktorer allmänt 

när det gäller elever i skolans värld. Vi använder oss av begreppen skyddsfaktorer som ett 

sammanfattande begrepp för olika framgångs-, frisk-, kompensatoriska- och skyddsfaktorer när 

det gäller barn i skolans värld som har ett behov av särskilt stöd. Alla mår bra av en god 

studiemiljö, men barn i behov av särskilt stöd är än mer beroende av att skolan erbjuder en trygg 

studiemiljö. Utifrån detta har vi valt att lyfta fram forskning kring skyddsfaktorer eller 

kompensatoriska faktorer. Vi kommer vidare att gå in på vad forskning anser om hur lärare kan 

stödja elever i behov av särskilt stöd, särskilt avseende diagnosen ADHD. 

2.1.1 Innebörd och konsekvenser av diagnosen ADHD i skolan 

Vi väljer att redogöra för diagnosen ADHD som ett exempel på en problembild som kan gälla 

elever i behov av särskilt stöd. Diagnosen ADHD bildades inom den biomedicinska diskursen 

och står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder (American Psychiatric Association, 2013). 
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Liksom många andra diagnoser är ADHD en omstridd diagnos. Vissa forskare anser att 

diagnosen ADHD är en produkt av vår västerländska kultur, vårt sätt att leva och vår 

skoltradition. Sciutto et al., (2015) redogör för förekomsten av diagnosen ADHD i andra 

kulturer än våra västerländska. På så sätt anser sig författarna ADHD-diagnosens legitimitet. 

Hjörne och Säljö (2013) poängterar att trots att diagnosen finns i klassifikationsmanualen, är 

den inte ett entydigt och avgränsbart sjukdomstillstånd utan en symtomdiagnos, som är svår att 

avgränsa och att ställa.  Ett av de centrala symptomen för elever med diagnosen ADHD är 

koncentrationssvårigheter. Även depression, sociala beteendestörningar, läs- och 

skrivsvårigheter kan vara vanligt förekommande hos personer med diagnosen ADHD. Även 

Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver ADHD som en symtomdiagnos som fokuserar främst 

på tre områden: koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet, samt bristande 

impulskontroll (Se även American Psychiatric Association. 2013.). Vidare delar de in eleverna 

med denna diagnos i tre olika undergrupper: Elever med uppmärksamhetssvårigheter, elever 

med problem inom överaktivitet och impulsivitet och slutligen elever som lider av en 

kombination av dessa två svårigheter, då de är vanliga symtom i skolans värld hos barn utan 

diagnos. Diagnosen ADHD är ett samlingsbegrepp på de symtom som uppstår när 

uppmärksamhetsförmågan och förmågan att kunna hantera och kontrollera impulsiviteten inte 

uppträder som förväntat (American Psychiatric Association. 2013., Jakobsson och Nilsson, 

2011, Kadesjö, 2014). Enligt Kadesjö (2014) gör det att elever diagnostiserade med en ADHD-

problematik har svårare att bibehålla fokus eftersom de i mycket högre grad blir påverkade av 

det som händer och sker runt omkring dem samtidigt som de befinner sig i en lärosituation. 

Planering och organisering är två moment som dessa tidigare nämnda elever kan uppleva som 

komplicerade och krävande. Kadesjö redogör även för hur elever med diagnosen ADHD kan 

uppleva svårigheter med att kontrollera impulsivitet vilket gör att de kan ha svårigheter med att 

hejda reaktioner i situationer när de blir otåliga eller stressade (Kadesjö, 2014). Att tänka på hur 

uppgiften, undervisningssituationen, skolmiljön eller dylikt är konstruerade blir därför av stor 

betydelse för att elever med diagnosen ADHD ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och 

lyckas men även av betydelse för andra barn med liknande behov. Av vikt är även att ta i 

beaktande att många elever bär på mängder av tidigare misslyckanden vilka kan återupplivas 

när de ställs inför en situation de inte hanterar (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007).  

Velasquez (2012) studerar betydelsen av diagnosen ADHD i särskilda undervisningsgrupper. 

Hon undersöker hur lärare och elever interagerar i skolsammanhang. Vidare belyser hon att det 

handlar om ett sammanhang där läraren är den med normativ röst som kan belöna eller bestraffa 

önskat och oönskat beteende. Studien visar att eleven inte får göra sin röst hörd i dessa 
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situationer utan att det är läraren som i hög utsträckning kan befästa en stereotyp bild av eleven. 

Vidare lyfts att lärare i studien ofta beskriver elever med diagnosen ADHD i negativa termer. 

Detta kan leda till att elever i behov av särskilt stöd, genom lärarens attityd, upprätthåller en 

negativ bild av sig själv som ett problem. Pojkar verkar enligt Kopp (2010) generellt vara lättare 

och tidigare diagnostiserade än flickor. Velasquez tar fram tre olika undergrupper för kvinnlig 

ADHD: den hyperaktiva/impulsiva, den uppmärksamhetsstörda/avledbara alternativt 

blyg/tillbakadragna och den kombinerade gruppen. Den första gruppens symptom liknas vid 

pojkarnas ADHD. ”De upplevs som högljudda, fysiskt aktiva, påflugna, trotsiga, aggressiva, 

något som står i stark kontrast till den tysta och följsamma stereotypen av flickan” (Velasquez, 

2012).  Den andra undergruppen, den uppmärksamhetsstörda/avledbara, beskriver hon som 

blyg och/eller tillbakadragen. Många flickor i denna grupp uppfattas av omgivningen som 

passiva, slöa, narkoleptiska nästintill hypoaktiva. Den kombinerade gruppens flickor anses vara 

mer lika sina manliga motsvarigheter med ADHD. De uppför sig ofta något mindre aggressivt, 

trotsigt och upproriskt än pojkarna som med av en kombination av ADHD-symtomen. Flickorna 

upplevs som rastlösa, lättavledda, nervösa, fnittriga, pratglada och lätta att distrahera.    

 

2.1.2 Risk- och skyddsfaktorer 

Elevernas utveckling påverkas av ett flertal faktorer. Några av faktorerna kommer att fungera 

som skydd, positiva för elevens utveckling, medan andra kommer att verka som risker, alltså 

negativa för utvecklingen. Eftersom vissa forskare anser att risk- och skyddsfaktorer är en 

ändpunkt på ett kontinuum, måste skyddsfaktorer definieras i samband med en definition av 

riskfaktorer (Sundell & Foster, 2005).  

Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) beskriver riskfaktorer som mekanismer, som 

påverkar en människa under uppväxten och som senare tydligt kan kopplas till sannolikheten 

att individen utvecklar framtida negativa beteendemönster. En enskild, eller oftast flera olika, 

riskfaktorer föregår ett problembeteende. Faktorerna kan tydligt kopplas till negativa 

beteendemönster. Skyddsfaktorer i sin tur ökar möjligheten till en reduktion av det oönskade 

beteende och motverkar således riskfaktorerna. En minskning är dock inte garanterad (Sundell 

& Foster, 2005). Författarna utgår från följande påverkansfaktorer: Individuella risk- och 

skyddsfaktorer, familjära risk- och skyddsfaktorer, kamratliga risk- och skyddsfaktorer, risk- 

och skyddsfaktorer inom skolan, risk- och skyddsfaktorer inom närmiljön, Vidare delar 

författarna upp skyddsfaktorer i följande kategorier: tydliga normer och förväntningar, god 

anknytning, prosociala tillfällen, grundläggande sociala och kognitiva kompetenser, 
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uppmärksamhet för prosociala handlingar.  

 Sundell och Foster (2005) tar även upp skillnader mellan skolor på landsbygden och skolor 

i staden och menar på att det ofta skiljer sig gällande skolans storlek och den sociala kontrollen 

på eleven beroende på om eleven går i en skola på landet eller på staden. Individernas mål med 

studierna avgör ibland vilka skolor de söker sig till. Därigenom påverkar skolans ryckte och 

status vilken sorts elev som söker sig till en viss skola. Författarna tar även upp individuella 

risk- och skyddsfaktorer. Ofta sammanfaller flera olika risk- och skyddsfaktorer. Exempelvis 

bor högutbildade föräldrar oftare i områden där utbildning värdesätts och som är säkrare, med 

till exempel mindre kriminalitet. För barn som är hemmaboende utgör familjen den viktigaste 

risk- och skyddsfaktorn. Riskfaktorers påverkan varierar beroende på barnets ålder. Dessutom 

resulterar påverkan av riskfaktor i olika sorters störande beteende. Ogden (2003) gör en 

liknande uppdelning av de olika riskfaktorerna. ”Riskutsatta” barn kännetecknas av bland annat 

av impulsivitet, beteendeproblem, hyperaktivitet, konfliktfyllda familje- eller kamratrelationer, 

hälsoproblem eller utsatta för negativa miljöpåverkningar. Han delar upp riskerna i följande 

kategorier: Individuella och miljörelaterade risker. Hyperaktivitet, vissa 

temperamentsegenskaper som aggressivitet, impulsivitet, etc. och kognitiva svårigheter räknas 

till individuella riskfaktorer. Till de miljörelaterade riskfaktorerna räknas bland annat bristande 

skolgång, dysfunktionella hemförhållanden, fattigdom, otillbörlig uppfostran, övergrepp och 

bristande omsorg enligt Ogden. 

2.1.3 Resiliens och det salutogena perspektivet 

Werner och Smith (2001), samt Werner (2005) talar om barnets motståndskraft, resiliens, mot 

att utveckla störande beteendemönster på grund av riskfaktorers inflytelse. De tar bland annat 

upp vikten av de sociala relationerna och den signifikanta andra i ungdomens liv och hur sociala 

relationer kan inverka positivt på individer. Resiliensforskning används sedan 1970-tales inom 

psykologi, socialpsykologi, antropologi och ekologi. Forskningens syfte är att hitta olika 

faktorer som förklarar hur riskutsatta människor klarar av olika påfrestningar. Man talar om hur 

och varför individen klarar av, hanterar och återhämtar sig ifrån svåra situationer, 

förutsättningar och kriser (Helmen Borge, 2011). Man utgår inom resiliensforskningen från hur 

individen och omgivningen samverkar för att individen kan återhämta sig på ett positivt sätt 

trots olika påfrestningar i vardagen. Faktorer i miljön, såsom sociala, religiösa och kulturella, 

men även egenskaper hos de enskilda individerna, såsom god självkänsla eller positiv syn på 

tillvaron är viktiga delar. Man talar dessutom om egenskaper i den närmaste omgivningen, där 

man exempelvis räknar goda relationer inom familjen eller till vänner. Dessa samspelar i 
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pågående processer som hjälpa till att synliggöra orsaker till varför en individ har en positiv 

eller negativ utveckling utifrån deras förutsättningar (Helmen Borge, 2011).  

2.1.4 Strategier för att möta elever med olika förutsättningar och behov 

Jakobsson och Nilsson (2011) poängterar vikten av att ge föräldrarna möjligheten till 

delaktighet för att på så sätt skapa en god dialog mellan hem och skola. Vidare tar de upp 

relevansen av att läraren har kunskap om gällande lagar och styrdokument för att på så sätt 

kunna sträva efter att möjliggöra rätt förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd. Genom 

att utgå ifrån delaktighet och jämlikhet möjliggörs en skola för alla. För att detta ska ske behöver 

anpassningar äga rum på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Utgår man ifrån 

skolnivån anser författarna att lokala arbetsplaner, såsom likabehandlingsplan utgör en bra 

grund för arbete med elever i behov av särskilt stöd. Vidare understryker de vikten av att 

dokumentera den enskilde elevens utveckling. Dessa åtgärder är inte enbart avsedda för att 

stötta elever i behov av särskilt stöd, utan för alla elever. Däremot anses de vara särskilt viktiga 

just för dessa elever (Jakobsson och Nilsson, 2011). Strand (2013) menar på att skolors klimat 

som kännetecknas av elevernas upplevelse av att ingen, eller få, lyssnar på dem, otydliga mål 

och förväntningar, få tillfällen för delaktighet och en avsaknad av samhörighet inom skolan är 

bidragande faktorer till frekvent skolk. Nordahl et al. (2007) diskuterar de skolrelaterade 

riskfaktorer som kan kopplas samman med elevers, destruktiva, beteenden däribland skolk och 

samt svårigheter att hantera sociala sammanhang. Några av de faktorer som kan påverka är 

bland annat: otydliga förväntningar, låg uppmuntran av positivt beteende, dålig klassledning, 

negativa lärare – elev relationer, dålig stämning i klassen, monoton och meningslös 

undervisning. Vikten av lärarens kompetens blir oerhört viktig då en negativ skolmiljö som 

utmärks av dessa faktorer i sig blir en riskfaktor för en elevs utveckling (Nordahl et al., 2007). 

Hjörne och Säljö (2013) redovisar fördelarna med att arbeta med ett levande åtgärdsprogram 

för elever i behov av särskilt stöd. Strategier blir då synliggjorda och alla inblandade hörs och 

samlas för att hitta adekvata sätt att stötta eleven i behov av särskilt stöd. Avgörande är dock att 

åtgärdsprogrammet utvärderas kontinuerligt.   

Skolinspektionen (2014) lyfter fram att de förmågor som är eftersträvansvärda i skolan är 

just de förmågor som en elev med diagnosen ADHD generellt har svårigheter med. Detta gör 

att elever i behov av särskilt stöd kan ha ett behov av strategier när det gäller planering, 

organisering, koncentration samt impuls- och aktivitetskontroll. Skolinspektionen lyfter även 

fram betydelsen av att en fungerande skolgång kan vara en av de största skyddsfaktorerna när 

det gäller att undkomma utanförskap och arbetslöshet senare i livet. Jakobsson och Nilsson 
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(2011) talar om risker för att barn som avviker från skolnormen blir omedvetet fråntagna sina 

rättigheter. De kan inte på samma sätt göra sin röst hörd, vilket i förlängningen betyder sämre 

förutsättningar för ett aktivt samhällsliv. En lyckad skolgång ökar möjligheterna till en 

fungerande tillvaro. För att kunna nå dessa resultat lyfter man lärarnas kompetens och 

engagemang som två av de absolut viktigaste faktorerna. Att läraren helt enkelt dels har 

förståelse för situationerna och behoven samtidigt som denne även kan stötta, motivera och 

därmed aktivera eleven. Utöver lärarnas kompetens och engagemang lyfter man även vikten av 

att ha en organisation som tar sitt ansvar på organisatorisk nivå och ser till helheten för en elev. 

Att helt enkelt inte enbart lägga ansvarsbördan på eleven. Detta att lärarens kompetens, men 

även inställning, är av största vikt när det gäller att få elever att känna sig både delaktiga och 

inkluderade är något som även Srivastava, de Boer och Pijl (2015) betonar. De lyfter även 

vikten av att läraren har en förståelse och kännedom om olika sätt att undervisa för att elever 

med olika funktionsnedsättningar skall ha en känsla av integrering i den skola de går i. 

Campbell och Wendel (2014) talar om vikten av en signifikant annan vid upplevelsen av ångest 

och utanförskap.   

2.1.5 Övergripande strategier för att möta elever i behov av särskilt stöd 

För att underlätta vardagen i skolan för elever i behov av särskilt stöd i allmänhet och för elever 

med diagnosen ADHD i synnerhet går det bland annat att göra och använda sig av 

organisatoriska insatser. Genom att skolan har en plan för till exempel klassrumsundervisningen 

har elever i behov av särskilt stöd en större möjlighet att känna sig inkluderade då deras behov 

tillgodoses utan att pekas ut som ett avvikande problem (Nilholm, 2006). En annan vinnande 

strategi är att inte skuldbelägga eleven utan att istället uppmuntra och vägleda (Velasquez, 

2012). Utöver detta lyfts vikten av att schemaläggningen inte försvårar för elever som, genom 

en problematik gällande de exekutiva funktionerna, kan uppvisa svårigheter med att hantera 

förflyttningar och sociala sammanhang (Jakobsson & Nilsson, 2011). De exekutiva 

funktionerna innebär svårigheter med bland annat, att kunna planera och organisera, att både 

fokusera och behålla uppmärksamhet, att förstå sambandet mellan orsak och verkan samt att 

kunna avbryta agerande som görs per automatik (Lundin & Mellgren, 2012). Nordfeldt, 

Fristedt, Gustafsson (2013) rekommenderar en skolbaserade utrednings- och stödmodell. Det 

man lyfter är att det är av stor vikt att svårigheter i allmänhet och av ADHD-typ i synnerhet 

upptäcks tidigt för att på så undvika att symptom och beteendeproblematik ökar. Att istället 

skapa en samsyn gällande elever i behov av särskilt stöd där vårdnadshavare och skola arbetar 

tillsammans är en viktig faktor för att eleven ska lyckas. Eleven blir del av ett sammanhang 
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vilket bidrar till en trygghet. Att eleven har en känsla av sammanhang samt känner att hen lyckas 

är två stora friskfaktorer i en lyckad skolgång (Nordfeldt et al., 2013). 

När det gäller klassrumssituationen handlar det i hög grad om individuella lösningar 

eftersom alla elever har olika behov. Några insatser som kan få goda resultat är att ett klassrum 

inte har för många intryck, att elever slipper ha direkt solljus på sina bänkar, att det inte är för 

många ljud som hörs samtidigt eller att för mycket material ligger framme, synligt i 

klassrummen (Tufvesson, 2007). Dock blir det även här viktigt med kunskap och kompetens 

hos personal eftersom dessa anpassningar måste göras utifrån varje elev (Jakobsson & Nilsson, 

2011). Nilholm (2006) problematiserar begreppet inkludering och dess olika parametrar. 

Nilholm menar att det är först och främst klassrumssituationen man fokuserar på när man 

diskuterar inkludering i skolan. Att det handlar om att inom ramen för klassrummet hitta sätt 

att arbeta så att det är vad han kallar en inkluderande arbetsform. Nilholm framhåller att i ett 

inkluderande klassrum borde olikheten ses som en tillgång, att det är något som eleverna kan 

använda sig av för att utvecklas (Nilholm, 2006) 

Kadesjö (2002, 2008) poängterar dock att även om små undervisningsgrupper samt en 

strukturerad och förutsägbar miljö hjälper många, får det aldrig ses som en universallösning. 

Kadesjö (2008) lyfter även vikten av att eleven har ett behov av, vad de kallar, en talesperson i 

skolan. Detta kan till exempel vara specialpedagogen och dennes uppdrag blir då att vara en 

person som eleven och föräldrarna alltid kan vända sig till med frågor om åtgärdsplaner eller 

insatser  

2.1.6 En god undervisningssituation för elever i behov av särskilt stöd 

En god undervisningssituation för elever i behov av särskilt stöd präglas av en förståelse hos 

läraren att alla elever är unika individer med unika behov. Elever i behov av särskilt stöd 

behöver även ofta, genom att synliggöra dennes starka sidor, utveckla en stark självkänsla och 

det blir pedagogens uppgift att hjälpa till med detta (Jakobsson & Nilsson, 2011).   

Velasquez (2012) väljer att titta på förväntningars inflytande när det gäller elever i behov av 

särskilt stöd. Hon har i sin undersökning sett att lärarens, och elevens, förväntningar på 

undervisning eller på klassrumssituationen har avgörande betydelse. Velasquez lyfter att det 

går att se ett mönster där dessa elever lyfts som problem och att genom detta blir eleven i högre 

grad medvetna om sina begränsningar än om sina möjligheter och förmågor. Hon menar vidare 

att när en lärare ändrar sitt beteende från att vara tillrättavisande och straffande till att vara mer 

av en vägledande lärare som verkligen vill bistå eleven i dennes läroprocess så märks en skillnad 

i hur eleven agerar. 
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När Skolinspektionen (2010) tar upp framgång i undervisningen, fokuserar de på alla elevers 

lika rätt till god undervisning och kunskapsinhämtning, vilket skall ske i en trygg skolmiljö. De 

diskuterar vikten av undervisningens kvalitet och lärarnas ämneskunskaper i relation till 

läroplanen. Vi kommer i vårt arbete att koncentrera oss främst på elevernas uppfattning av 

undervisningens utformning, det vill säga metodik och didaktik. 

Arbetsmiljöverket (2012) definierar en god arbetsmiljö med förhållanden som den arbetande 

utsätts för på sin arbetsplats. Rapporten visar att olika faktorer bidrar till en positiv upplevelse 

av sin arbetsplats. Så nämns bland annat möjligheten till inflytandet, en positiv ledarstil, 

uppvisad respekt för arbetstagarna, samt arbetsmaterialet och -innehåll. I vårt fall utgår vi ifrån 

eleven som arbetande person och skolan som dess arbetsplats. 

Chiang och Gau (2013) beskriver hur elever med koncentrationssvårigheter och som är 

utåtagerande oftare än andra elever befinner sig i dysfunktionella sociala skolsituationer, såsom 

exempelvis svaga skolprestationer och svårigheter att delta i sociala sammanhang. Man menar 

vidare att flickor med diagnosen ADHD oftare uppvisar ångestliknande tillstånd än pojkar med 

samma diagnos. Men även att diagnosen ADHD generellt kan leda till utanförskap och en 

upplevelse av avvikelsen från gruppens normer (Gao et al., 2015). Gärtner et al., (2015) kan 

härleda mental hälsa till förekomsten av resilienta faktorer. Att elever i behov av särskilt stöd 

kan ha ett behov av en mer strukturerad miljö med tydliga pedagogik, tillgång till hjälpmedel 

samt undervisning i lokaler som inte förvärrar svårigheterna enligt Tufvesson (2007). 

Tufvesson hävdar att elever med uppmärksamhetsstörningar har stora svårigheter att hantera 

skolmiljöer som består av många intryck. Några av de intryck som lyfts som försvårande för 

dessa elever är dagsljus som lyser in direkt på elevens bänk, många ljud som hörs samtidigt, 

klassrum med många dörrar och fönster. Utöver detta påverkas även eleven av undervisning i 

stora klasser, många lärare men även av öppna ytor i klassrummet där material låg framme 

synligt. Elevens egen känsla av att inte lyckas var även det en stor påverkande faktor, inte bara 

för elever med diagnosen ADHD utan även för andra elever med hinder för sitt lärande. Därför 

är det av vikt att läraren har stor kännedom om detta för att vända misslyckandet till ett 

lyckande. Att ge elever i behov av särskilt stöd en möjlighet till individuellt arbete där hen kan 

lyckas istället för att arbeta i större grupper där eleven kommer ha stora svårigheter att 

koncentrera sig. Dock lyfts att kunna arbeta tillsammans med någon annan är en social färdighet 

som är eftersträvansvärd vilket gör att det är något man bör ges möjlighet att träna på. Det 

viktiga är att den träningen sker utifrån individernas förutsättningar. Vikten av förståelse samt 

att elever i behov av särskilt stöd har möjlighet till en bundsförvant är även något som Jakobsson 

och Nilsson lyfter (2011). De betonar att alla elever med eller utan diagnos är olika och att det 
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därför handlar om pedagogiska möjligheter i klassrummet. Små insatser kan hjälpa många 

genom att pedagogen visar en förståelse för eleverna och deras behov. Moment som de lyfter 

utöver kunskap och förståelse är att vara medveten när det gäller schemaläggning. Många elever 

med diagnosen ADHD kan till exempel uppleva förflyttningar samt att även få med rätt material 

som svårigheter. Detta är moment som pedagogisk personal med kunskap om vilka utmaningar 

en elev i behov av särskilt stöd kan stå inför kan använda som bas för att ha som grund för ett 

gemensamt förhållningssätt samt arbetssätt på sin arbetsplats (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Utöver vikten av kompetens hos personalen som förutom faktakunskap även handlar om en 

samstämmighet i ett arbetslag lyfter de vikten av att tänka igenom hur ett klassrum är möblerat 

samt använt. Jakobsson och Nilsson (2011) framhåller betydelsen av mindre insatser som att en 

elev med diagnosen ADHD bör ha tillgång till en egen bänk, samt att flera elever med 

koncentrationssvårigheter gagnas av att sitta längre fram i klassrummet så att ögonkontakt med 

läraren möjliggörs. Vikten av en relation med eleven blir viktig eftersom vissa elever hellre 

sitter längre bak i klassrummet där det ges möjlighet till mer enskilt arbete för eleven på egen 

hand eller tillsammans med en annan vuxen mellan.  

I forskningsgenomgången framgår att det, trots vikten av att lyssna på eleven och utgå ifrån 

dennes behov, syns en avsaknad av elevers röster i litteraturen. Det saknas ett elevperspektiv 

där eleverna som är eller har varit i behov av särskilt stöd får komma till tals om hur de upplever 

att stödet de har givits fungerat. 

2.1.7 Kompetens hos personal för att möta unga i behov av särskilt stöd 

Nordfeldt, Fristedt och Gustafsson (2013) har som tidigare nämnts utverkat en modell när det 

gäller att utveckla kompetens för att möta elever i behov av särskilt stöd inom skolan. Genom 

kunskap om elever i behov av särskilt stöd ges lärare verktyg för att möjliggöra dessa elever 

kunskapsutveckling och därmed deras möjligheter till en lyckad skolgång.  På så sätt skapas en 

stabil grund i skolan där alla, genom utbildning, ges möjlighet att genom både förståelse och 

kunskap underlätta vardagen för barn i behov av särskilt stöd (Skolinspektionen 2014:09). 

Genom att ha en gemensam tanke och förståelse ökar också möjligheterna till att tanken om 

inkludering blir mer än bara en tanke (Nilholm, 2006). Precis som Nordfeldt, Fristedt och 

Gustafsson (2013) lyfter Nilholm (2006) vikten av att skolans personal har tillgång till 

utbildning och fortbildning för att på så sätt kunna anpassa undervisningen så att den görs 

tillgänglig för alla. 

Vikten av att all personal i skolan har en kunskap när det gäller diagnosen ADHD lyfts i 

Kadesjö (2002) och Kadesjö (2008) där de inte bara lägger ansvaret på skolans personal utan 
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även betonar att både skolledare och skolpolitiker behöver ha den här kunskapen.  Detta menar 

de är grunden för att riktade stödinsatser ska kunna formas på bästa sätt. De lyfter även att det 

ofta sägs att det i skolan pratas om att det måste till en diagnos för att en insats, eller rätt insats, 

ska kunna göras. De menar att detta är fel då det enbart handlar om att diagnoser konstaterar att 

en elev har ett behov av hjälp men att den sedan inte tillhandahåller någon standardlösning för 

hur eleven ska få hjälp. Eleven behöver få sin undervisningssituation genomlyst av pedagogisk 

personal med kunskap om hur man kan hjälpa och utveckla. Sciutto et al. (2015) uttrycker 

skillnaderna i attityd och kunskap om diagnosen ADHD i olika länder hos lärare. De diskuterar 

vidare att det i deras resultat går att utläsa att det kan finnas en tendens hos lärare att symptomen 

som tillskrivs ADHD upplevs som något negativ (Sciutto et al. 2015). 

Wåhlstedt (2009) problematiserar vikten av att hantera de exekutiva funktionerna för en elev 

med diagnosen ADHD. Vidare lyfts värdet av att ha kunskap om diagnosen ADHD för att på 

så sätt ha förståelse för hur de exekutiva funktionerna kan bli en övergripande svårighet men 

att graden är individuellt varierande. Hon poängterar angelägenheten av att sätta in insatser 

tidigt i en elevs skolgång för att underlätta elevens studier och sociala sammanhang på sikt. 

2.2 Teoretisk referensram (teoretiskt perspektiv) 

Med ett sociokulturellt perspektiv fokuseras bland annat individen i gruppen och utgår ifrån att 

vi lär oss och påverkas av sammanhanget i gruppen (Creswell, 2013). Genom att vi analyserar 

våra resultat ur ett sociokulturellt perspektiv vill vi se individen och dess handlingar och 

upplevelser i samband med gruppen, sammanhanget han eller hon befinner sig i. Vi vill försöka 

få syn på och tolka elevernas erfarenheter. En människa kan inte studeras utan att ta hänsyn till 

hennes sammanhang och tiden och samhället hon lever i (Lantolf & Thorne, 2006). Lindqvist 

(1999) anknyter till Vygotsky (2001) och menar att han utgår ifrån fyra sociokulturella 

principer: barnet konstruerar sin kunskap, den sociala kontexten kan inte separeras från 

utvecklingen, inlärning sker innan utvecklingen samt att språket spelar en viktig roll i den 

mentala utvecklingen.  

Även KASAM-begreppen (Känsla Av SAMmanhang) och Antonovskys (Svensson & 

Björklund, 2010) definition av det salutogena perspektivet är utgångspunkter i denna typ av 

forskning. Med salutogent perspektiv menas att man utgår från frisk- och framgångsfaktorer. 

Antonovsky (1996) urskiljer tre huvudområden: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 

som spelar en viktig roll i elevernas skolframgång. KASAM-forskningen försöker hitta 

förklaringar till varför människor klarar av att hantera stress och svårigheter. Även känslan av 

sammanhang är central inom denna forskning till exempel kan en signifikant annan stå för en 
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av dessa salutogena faktorer i en ungdoms liv. Vi ser även ett utvecklingsekologiskt synsätt på 

elevers utveckling i skolan som relevant då det handlar om att förstå eleven i sitt sammanhang 

och hur det påverkar och påverkas. Bronfenbrenner (1979, 2005) talar i sin utvecklingsekologi 

om hur barnet ingår i olika system som påverkar barnets utveckling. För att åskådliggöra detta 

tänker man sig systemen som ringar kring barnet. Ju närmare barnet desto mindre är systemet 

och sedan ökar de i omfång ju längre bort från barnet man kommer. Detta går att likna vid de 

ryska dockor, babusjkas, där man har flera dockor som ryms i en, fast de alla är en enhet 

(Bronfenbrenner 1979, 2005). Klefbeck och Ogden (2003) menar att Bronfenbrenner, genom 

att ha konstruerat modellen på det sätt han gjort, möjliggjort ett sätt att analysera det 

sammanhang som barn ingår i. Både genom att titta på de sociala relationer som barnet har men 

även genom att titta på vilken miljö de befinner sig i samt på vilket sätt dessa koopererar och 

inverkar på varandra. Det första systemet som barnet ingår i kallas mikrosystem och innehåller 

bland annat familj och skola. Klefbeck och Ogden framhåller att relationen mellan 

mikrosystemen är oerhört viktiga för barnets utveckling. Ett exempel på detta kan vara att 

föräldrar och skola har en ständigt pågående dialog (Klefbeck och Ogden, 2003) 

3 Syfte 

Syftet är att, utifrån ett elevperspektiv, få fördjupad kunskap om och förståelse av vad mötet 

med skolans krav innebär för kvinnor som i rollen av grundskoleelever bedömts vara i behov 

av särskilt stöd och som numer är diagnostiserade med ADHD. 

3.1 Frågeställningar 

- Vilka erfarenheter av sin grundskoletid ger kvinnliga före detta grundskoleelever, som 

bedömdes vara i behov av särskilt och som numer är diagnosticerade med ADHD, 

uttryck för? 

- Vilka stödinsatser har varit aktuella för kvinnliga före detta grundskoleelever som 

bedömdes vara i behov av särskilt stöd och som numer är diagnosticerade med 

ADHD? 

- Vilka stödinsatser lyfts av kvinnor som under sin grundskoletid bedömts vara i behov 

av särskilt stöd och som numer är diagnosticerade med ADHD som önskvärda? 
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4 Metod  

Vi har valt en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen används främst när man vill skapa sig 

en djupare förståelse av målgruppen. Eftersom vi i detta arbete ville beskriva, förklara och tolka 

andra människors upplevelser och syn på verklighet, lämpade sig den kvalitativa ansatsen väl 

(Creswell, 2013). I kvalitativa studier utgår man ifrån att verkligheten uppfattas på många olika 

sätt. Vi har därför sammanställt en intervjuguide enligt Kvale och Brinkmans modell (2009, s. 

148) som vi skapade utifrån för vår studie relevant teori. Vi utgick alltså från teorin när vi 

konstruerade en intervjuguide till vår undersökning. Vi använde oss av den lästa teorin som 

grund för att formulera relevanta intervjufrågor. Teorin utgör alltså vår forskningsfront. 

Författarna utgick ifrån de olika forskningsfrågorna vid formulering av intervjufrågorna.  

4.1 Intervjuer 

Intervjufrågorna var, som nämnts ovan, skapade i förväg. Vi har alltså att använt oss av 

strukturerade intervjuer (Denscombe, 2000).  Vi har i våra intervjuer att utgå ifrån den mall vi 

har gjort, men utvecklande följdfrågor ställdes, i de fall de bidrar med ytterligare kunskap till 

studien. Vi påbörjade intervjun genom att låta informanterna berätta om sin lärande resa enligt 

Garpelins (2003) exempel. Detta gjordes vid alla intervjuer. Fördelen med intervjun är att 

talaren verkligen kommer till tals och att man som intervjuare kan följa upp att han eller hon 

har uttalat sig i alla frågorna (Denscombe, 2000). Vi måste vara noga med att planera våra 

intervjuer, det vill säga val av tid och plats för att på så sätt erbjuda bästa möjliga förutsättningar 

för intervjun. Det vi behövde beakta när vi arbetade med intervjuerna var, att vi var medvetna 

om vår personliga påverkan och vi tog hänsyn till det vid analys av svaren. Fördelarna med 

forskningsintervjuer är att man kan ta reda på personers subjektiva upplevelse och känslor. 

Svårigheterna består i att verifiera det som framkommer i intervjun. Svaren i en intervju är 

personliga och man behöver som forskare vara medveten om denna subjektivitet. Svaren är 

därigenom svåra att generalisera. Vidare måste vi som intervjuare vara medvetna om den egna 

påverkan på svaren (Frejes & Thornberg, 2014).  

4.2 Urval 

Vi djupintervjuar 15 personer enskilt, vilket anses vara ett litet antal inom forskning (Fejes, & 

Thornberg, 2014).  Vi genomför och analyser djupintervjuer av 15 före detta elever som har 

varit i behov av särskilt stöd under sin grundskoletid. Vi vill vidare närma oss elevernas egna 

upplevelser och egna verklighet för att som specialpedagoger bygga upp en kunskapsbank som 
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underlättar arbetet med att agera broar eller länkar mellan pedagogerna och eleverna. 

Pedagogernas syn och upplevelser skrivs det relativt mycket om och är oss också bekanta 

utifrån vår egen lärarvardag och -erfarenhet. Elever i behov av särskilt stöd är en mycket stor 

och heterogen grupp. För att få erfarenheter från individer som bedömts ha varit i behov av 

särskilt stöd under sin grundskoletid det hela ytterligare, vinklar vi undersökningen mot kvinnor 

med diagnosen ADHD som har varit i behov av särskilt stöd under grundskoletiden. Vårt urval 

av undersökningsgrupp görs utifrån två utgångspunkter. Den första är att vi vill höra kvinnors 

erfarenheter av sin grundskoletid i och med att deras röster inte är så framträdande i forskning 

kring elever i behov av särskilt stöd från ett specialpedagogiskt perspektiv. Den andra är att det 

kan vara värdefullt att få erfarenheter av skolsituationen hos de som senare i livet fått diagnosen 

ADHD. Vi förmodar att det är lättare för vuxna elever att se skolgången genom ett 

helhetsperspektiv och därmed uttrycka sina tankar och åsikter om erfarenheter än yngre elever. 

Med vuxna elever avser vi från och med myndiga och äldre. Utifrån detta tillfrågar vi vuxna 

som i grundskolan befann sig i behov av stöd och nu har diagnosen ADHD. Denscombe (2000) 

benämner detta urval som det subjektiva urvalet. Eleverna skall ha en viss sorts diagnos och vi 

bestämmer i förväg att eleverna bör vara i vuxen ålder. Vi kontaktar organisatörer av 

vuxenutbildningar för att där ha möjlighet att träffa elever i behov av särskilt stöd.  

Eftersom forskningsintervjun beskriver subjektiva upplevelser är urvalet av stor vikt. Vi 

måste försöka hitta intervjupersoner med erfarenhet av att vara i behov av särskilt stöd, vilket 

kan te sig svårt. Denna metod är inte avsedd för att generalisera och överföra analysen till en 

större befolkningsmängd, då svaren kommer från en liten, särskilt utvald grupp informanter. Vi 

som specialpedagoger får däremot en god insyn i några få individers upplevelse av särskilt stöd, 

som kan vara betydelsefulla kunskaper i egenskap av specialpedagog i mötet med barn och 

unga i behov av särskilt stöd. De aspekter som framkommer utifrån elevperspektivet i 

jämförelse med vad forskning tar upp blir då ett tillskott till kunskapsfältet.  

4.3 Procedur och datainsamlingsmetod  

Vi följde Kvale och Brinkmans (2009:118) Sju stadier i en intervjuundersökning: Tematisering, 

planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Efter genomgången av 

relevant litteratur sammanställdes en frågeguide. Frågorna strukturerades så att alla våra 

frågeställningar togs upp. På så sätt ämnade vi behålla fokus på vårt syfte och våra 

frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2009). Efter detta vände vi oss till skolor med vuxna 

elever i två regioner i Mellansverige för att där få kunna rekrytera intervjupersonerna. Vi vände 

oss till vuxenskolor i våra hemkommuner. Av de kvinnor som intervjuats befann sig inte alla 
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under tiden för intervjun i en skolsituation. Kvinnorna befann sig åldersmässigt i ett spann från 

18-45 år. Detta gjorde att deras erfarenheter sträckte sig över olika skolsituationer med olika 

läroplaner. Den spännvidden ansåg vi kunna bidra med värdefulla kunskaper om 

skolerfarenheter över längre tidsperiod, vilket vi fann värdefullt. Informanterna i studien var 

bosatta över hela Sverige. För att dokumentera intervjun spelades den in med hjälp av våra 

mobiler. Samtidigt skrev vi korta fältanteckningar under intervjun (Denscombe, 2000). Fyra 

intervjuer skedde på plats, det vill säga en på ett bibliotek, två på elevernas skola och en i 

informantens hem. Åtta intervjuer genomfördes via vanliga telefonsamtal och fyra via 

Facetime. Vid transkribering av alla intervjuerna kommer vi också att skriva ner våra tankar vid 

sidan om transkriberingen. Efter transkriberingen analyserade vi svaren enligt Frejes och 

Thornbergs (2014:37) fem av sex steg för kvalitativ dataanalys: Koncentrering, berättelse, 

tolkning, modellering och ad hoc.   

4.3.1 Databehandling 

Intervjuerna genomfördes genom direkta möten med informanter, telefonsamtal, samt samtal 

via Facetime. Vid de intervjuer som gjordes med telefon användes två telefoner, en där samtalet 

fördes genom högtalartelefon eller Facetime och en som spelade in ljudet. Efter genomförda 

intervjuer transkriberades alla i standardspråk då dialektala skillnader inte är av väsentlig 

karaktär för vår studie. När alla intervjuer var genomförda och transkriberade, analyserades 

svaren med stöd av Frejes och Thornbergs (2014:37) fem av sex steg för kvalitativ dataanalys: 

Koncentrering, berättelse, tolkning, modellering och ad hoc. Med koncentrering menas, att man 

sorterar data efter viktiga kärnpunkter, det vill säga att vi sammanfattar det insamlade 

materialet. Kategorisering av datamaterialet innebär en organisering av det insamlade 

materialet. Svaren delas upp under olika teman.  Under berättelse förstår man en organisation 

av materialet tidsenligt och socialt för att ta fram kärnan. På så sätt försökte vi se 

sammanhangen. Under tolkningen försökte vi se mellan raderna och tolkade de transkriberade 

orden. Genom modellering av data försöker vi skapa en modell av det sagda. Med ad hoc menas 

att vi använde oss av olika analysmetoder, exempelvis hitta mönster, räknade ord eller skapade 

kontraster. Eftersom vi använde oss av en modell av Kvale och Brinkman (2009) vid 

författandet av intervjufrågorna kunde vi analysera alla informanters svar kronologiskt med 

varandra och därmed gruppera svaren för varje forskningsfråga. 
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4.4 Fördelning av arbetet 

Arbetsuppgifterna har fördelats lika mellan författarna till studien. Arbetet har skickats 

kontinuerligt mellan oss för att på så sätt hela tiden vara ett levande dokument. Detta ledde till 

direkt reflektion och återkoppling av varje del. Båda skrev lika mycket på bakgrunden, metod-

, resultat och diskussionsdelen. Maria författade missivbrevet och frågeguiden. Christa 

formulerade analysguiden. Båda kontaktade vuxenskolor i och runt våra hemkommuner. När 

detta inte gav de förväntade resultaten kontaktade Christa en sida på sociala medier. Där lade 

vi upp vår förfrågan och missivbrevet. Vi valde att intervjua de första 15 personerna som hörde 

av sig. Christa delade upp personerna mellan Maria och Christa genom att ta någorlunda hänsyn 

till deras boendeort, i fall informanterna hellre ville träffas ansikte mot ansikte. Maria 

genomförde åtta intervjuer och transkriberade samt analyserade dessa. Christa genomförde sju 

intervjuer och transkriberade samt analyserade dessa genom att skriva in materialet i vår 

analysguide. Analysguiderna -en för varje informant och intervju- arbetade vi sedan båda med 

vid författande av resultatsammanställningen. Vi delade upp forskningsfrågorna sinsemellan 

och analyserade då även de svaren i varandras intervjuer som hörde till respektive 

forskningsfråga. 

4.5 Kvalitetskriterier och etiska reflektioner 

Vi anser att det är av stor vikt för oss som specialpedagoger att få en djupare insyn i elevers 

eget perspektiv och upplevelse och därför ställs vissa etiska krav mot forskningskravet. En 

forskare ska ta hänsyn till de fyra etiska huvudprinciperna; Informations-, samtyckes-, 

konfidentalitets- och utnyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Inför intervjun måste man vara 

noga med att informera de tilltänkta intervjupersonerna om studiens syfte och mål, samt att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst om så önskas. Innan intervjun informeras 

informanterna om undersökningens syfte och om individskyddskravet. Intervjun genomförs 

endast om de gett sitt informerade samtycke. Informanternas anonymitet säkerställs genom 

fingerade namn i transkriberingar, analys och resultatpresentation. Även orten eleverna bor och 

studerar på avidentifieras. På så sätt kan individerna inte utsättas för skada eller kränkning på 

grund av studien. Allt material som framkommer i undersökningen kommer enbart att användas 

som underlag för studien. Det finns en medvetenhet om att denna studie inte kommer att kunna 

dra slutsatser som gäller större delar av befolkningen, utom att den tolkar några enskilda 

individers upplevelser. En noggrannhet med språkvalet när vi tolkar och därmed återger 

elevernas berättelser. Att vara noga med att inte låta en personlig förförståelse hos intervjuaren 

påverka. I studiens resultat refereras enbart att referera till de informanter som har deltagit i 
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studien. Studien bygger på kvalitativa data och bör därför inte sägas gälla elever i allmänhet. 

Detta för att inte hamna i en situation där det kan bli tal om en smygrepresentativitet (Göransson 

& Nilhom, 2009). Nilholm (2009) poängterar vikten av att inte smygrepresentera utsatta elever, 

vilket elever i behov av särskilt stöd är. Genom detta sätt av urval kan de vuxna informanterna 

informeras direkt om syftet med vår undersökning, individkravet och de etiska principerna, 

vilket i sin tur förhoppningsvis leder till deras samtycke och deltagande. De vuxna eleverna i 

behov av särskilt stöd kan på så sätt berätta om sina skolerfarenheter i ett retroperspektiv. 

5 Resultat 

I detta kapitel presenterar vi med utgångspunkt från frågeställningarna resultatet. Vi 

sammanställer svaren tematiskt under respektive frågeställning. Den första frågeställningen 

berör erfarenheter uttryckta av före detta grundskoleelever som bedömdes vara i behov av 

särskilt stöd. Under positiva skolerfarenheter nämndes: Betydelsefulla aktörer i elevens 

läranderesa, konkret stöd och individuell anpassning, samt intresse och motivation. Som 

negativa skolerfarenheter framkom: avsaknad av signifikant eller kompetent vuxen, avsaknad 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, bristande känsla av sammanhang. Den andra 

frågeställningen belyser vilka stödinsatser som har varit aktuella för före detta grundskoleelever 

som bedömdes vara i behov av särskilt stöd. Följande teman hittades: Avsaknad av stöd, 

kompetenta och betydelsefulla vuxna, individuella anpassningar, gruppstorlek och 

specialklasser samt emotionella aspekter. Den tredje frågeställningen belyser vilka stödinsatser 

i grundskolan framhålls som önskvärda av före detta grundskoleelever som bedömts vara i 

behov av särskilt stöd under sin grundskoletid. Frågeställningen renderar i följande teman: 

Sammanhang och meningsfullhet, strukturellt stöd individuella anpassningar och hjälpmedel, 

skolans organisation och klassrummet samt upplevelsen av diagnosen som stödinsats.  

Genom att använda oss av citat vill vi förtydliga och styrka vår sammanställning. Alla citat 

i kapitlet är kursiverade och hämtade från transkriptionerna av intervjuerna. Eftersom vi döpt 

om, och därigenom avidentifierat, våra informanter uppger vi deras fingerade namn i samband 

med citatet för att visa vem vi hämtat citatet ifrån. Positiva och negativa skolerfarenheter är 

fördelade utifrån informanternas egna upplevelser om vad som har gynnat eller missgynnat dem 

under deras grundskoletid.  

5.1 Elevernas skolerfarenheter 

Här redovisar vi först de positiva skolerfarenheterna som framkom i intervjuerna. Utifrån 
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resultatet framträder följande teman: betydelsefulla aktörer i elevens läranderesa, konkret stöd 

och individuell anpassning skolerfarenheter, samt intresse och motivation. De negativa 

skolerfarenheterna väljer vi att sammanställa under följande rubriker: avsaknad av signifikant 

eller kompetent vuxen, avsaknad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, samt 

bristande känsla av sammanhang.  

 

Med positiva erfarenheter tolkar vi upplevelsen av skolframgång och trivsel hos eleverna. 

Även erfarenheter av att lyckas och bli sedda räknar vi som positiva erfarenheter utifrån att 

informanterna själva lyft detta som gynnsamma faktorer. 

Några av informanterna lyfter att speciallärare eller annan skolpersonal har haft stor 

betydelse för deras skolgång. Flera informanter lyfter fram att de under sin skoltid har haft, 

minst en, lärare i sin vardag som, genom att se dem, har gjort skillnad på hela skoldagen. 

 

Beata: ”Hon [läraren]var som en allt-i-allo, och hon var väldigt såhär, så länge du kommer till 

lektionen sen ser jag, är du trött, ja men, det är så! Hon gjorde att jag fick en väldigt positiv 

bild av skolan” 

Sandra: ”Alla gillade henne [läraren] och när man gillar någon respekterar man henne” 

 

För många av informanterna fanns det en nära anhörig som hade en stor del i att de tog sig 

igenom skolan. Informanterna berättar om föräldrar som slogs för sina barns rättigheter och 

möjligheter i skolan. Några informanter berättade också att det var deras föräldrar som fick 

hjälpa dem med att strukturera skoldagarna och läxorna men även möjligheten att få en diagnos 

och därmed stöd i skolan. 

 

Agda: ”Mamma hjälpte mig med läxor och strukturerade så att jag kunde klara dem”  

Dagny: ”Jag har haft föräldrar som har stöttat upp väldigt mycket, de har nog betytt mest” 

 

Vissa av informanterna berättar att de under sin skoltid vid något tillfälle hade någon form 

av anpassad studiegång. Den anpassade studiegången bestod överlag i kortare skoldagar. 

Genom den anpassade studiegången upplevde informanterna sig sedda och att deras behov blev 

verifierade.  

 

Cajsa: ”Jag fick en anpassad studiegång så att jag bara gick halva dagar för att orka” 
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Informanterna lyfter även att läraren genom att anpassa genomgångar eller annan information 

påvisade kunskap och förståelse för deras lärsituation vilket ledde till att informanterna gavs 

möjlighet att ta till sig kunskapen som förmedlades. Ett par av informanterna lyfter fram 

betydelsen av att de gick på en mindre skola där de kunde få mer anpassat stöd även om de inte 

hade en diagnos.  

 

Många informanter lyfter att de praktiska ämnena, där de inte var tvungna att sitta tyst och 

still på samma sätt som i de mer teoretiska ämnena var det som de upplevde som roligt men 

även motiverande i skolan. 

 

Dagny: ”Idrott, slöjd, hemkunskap- när man fick va igång, det va mest roligt”  

Cajsa: ”Praktiska ämnen, som är nu. Jag vill hålla på med det. Då blir jag trött men det är så 

kul. Nu och här är den perfekta skoldagen:” 

 

En del av informanterna lyfter den egna studiemotivationen som en viktig del av deras 

skolgång. De hade ett eget driv som gjorde att de orkade motivera sig genom skolan även fast 

de tyckte att det var svårt. 

 

Hedda: ”Vill jag lära mig någonting så går jag in till 100 %” 

 

De lyfter även att de hade en hög närvaro, de var alltid på plats och kunde på så sätt tillgodogöra 

sig undervisningen till viss del. 

 

Clara: ”Jag var ju alltid där, jag hade alltid hög närvaro” 

 

Informanternas upplevelse av faktorer som hindrat dem från att lyckas och trivas i skolan tolkar 

vi som negativa skolerfarenheter.  

Flera informanter lyfter fram problematiken med att lärarna inte hade tillräckligt med 

kunskap om elevers olika typer av behov i klassrummet.  

 

Greta: ”Alla är olika och det är okej att personalen tycker det också” 

 

I en intervju framkommer det att informanten upplever att hon for så illa i skolan att det har lett 

till att hon har förträngt sin skoltid. Hon menar att lärarna inte såg hennes behov utan lät henne 
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bli mobbad på grund av hennes svårigheter. 

 

Clara: ”Jag blev väldigt mobbad i skolan för att jag hade svårt att sitta still, svårt att 

koncentrera mig” ”Jag har förträngt väldigt mycket, just för att det inte var så bra” 

 

Många informanter upplever att de inte fick tillräckligt med hjälp i flertalet teoretiska ämnen. 

De upplever att dessa moment var svåra att ta till sig och att lärarna inte gjorde tillräckligt för 

att säkerställa att de lärde sig. Informanterna upplevde inte heller att lärarna genom 

klassrumsundervisningen skapade en motivation för dessa moment. 

 

Hedda: ”Skolan var totalt jättetråkigt! Kemi till exempel, varför skulle jag lära mig det?” 

 

En informant lyfter att lärarna inte gavs ekonomiska förutsättningar för att stötta och underlätta 

undervisningen och att detta var en bidragande faktor till att skolgången upplevdes meningslös. 

I hennes resonemang framgår att hon menar på att vissa insatser är kostsamma och att inte alla 

ges den förutsättningen. 

 

Beata: ”Lärarna hade inte den ekonomiska förutsättningen till att göra bra saker för eleverna” 

 

Vissa informanter beskriver att känslan av att inte passa in i skolans norm var så svår att den 

ledde till ångest. De upplevde att de inte kunde vara sig själva. Andra informanter uppger också 

att de vid flera tillfällen bråkade och slogs i skolan. Det framkommer i en intervju att en 

informant säger att det var hennes sätt att bli sedd. 

 

Greta: ”… ja, o då slogs jag, alltså, det var ju typ mitt sätt att visa att här är jag, se mig för 

fan” 

Greta: ”Även om det var 25 elever och jag var med dem kändes det som att jag stod själv i ett 

tomrum och så stod alla andra runt omkring mig och jag visste inte vilken väg jag skulle gå 

(…) det skapade en ångest att gå till skolan” 

 

Somliga informanter beskriver att de hellre valde att skolka än att vara i skolan. De beskriver 

att de inte blev sedda i skolan. Att de inte kände någon tillhörighet med andra under dagarna. 

De menade att de inte passade in varken på raster eller i klassrummets undervisning.  
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Hilda: ”Jag hade jättehög frånvaro men den rapporterades inte hem till mamma och pappa så 

då kände jag mig ännu mindre sedd” 

5.2 Informanternas erfarenheter av grundskolans stödinsatser 

Under detta avsnitt kommer vi att sammanställa det vi funnit i intervjuerna under följande 

teman: Avsaknad av stöd, kompetenta och betydelsefulla vuxna, individuella anpassningar, 

gruppstorlek och specialklasser, samt emotionella aspekter. Även detta avsnitt följs av en kort 

sammanfattning. avsaknad av stöd, kompetenta och betydelsefulla vuxna, hjälpmedel och 

tydlighet i undervisningen, individuella anpassningar, gruppstorlek och specialklasser, samt 

emotionella aspekter.  

Flera av tillfrågade personerna uppgav att de inte blev erbjudna någon hjälp alls under låg- och 

mellanstadiet. Vissa informanter blev aldrig, under hela skolgången, erbjudna särskilt stöd. En 

annan person ansåg att hon fick tillräckligt med stöd i den ordinarie undervisningen för att klara 

hela skolgången. En blev erbjuden avslappning som särskilt stödinsats, men ingen annan 

skolrelaterad extrahjälp och ansåg därför att det inte borde ha räknats som ett stöd. 

 

Cajsa: ”Jag har aldrig fått den hjälp jag behöver.”  

Susanne: ”De har trott att de har hjälpt mig. Men egentligen har det inte gjort någon 

skillnad.”  

 

Många ansåg sig inte behöva särskilt stöd förrän på högstadiet eller senare, då uppgifternas 

utformning blev allt friare och eleverna själva förväntades både av skolan och hemmet ta mer 

eget ansvar. Att behöva skifta mellan olika lärare och klassrum ansågs som svårt. Under de 

tidigare skolåren ansåg många av informanterna att den ordinarie undervisning och den vanliga 

utformningen och struktur på låg- och mellanstadieundervisningen räckte för att de kunde följa 

med i den utan att behöva särskilt stöd.  

De allra flesta informanterna ansåg att en bra, strukturerad och tydlig lärare med positiv syn 

på eleverna kunde stötta dem såpas mycket att de inte behövde ytterligare extern hjälp 

exempelvis i form av specialpedagog. En informant inflikade att den lärare som hjälpte henne 

mest var lyhörd. Informanter pratade om att läraren såg och förstod när de hade det tufft. 

Ytterligare en annan minns en strikt äldre lärare med tydliga konstanta regler, 

nästintill ”gammaldags metoder” (Madde). En annan viktig faktor som eleverna i behov av 
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särskilt stöd nämnde, var kunniga och utbildade lärare i ämnet ADHD, och specifikt hos flickor. 

Flera informanter vittnade om att de under vuxenutbildningen träffat på duktiga och insatta 

lärare som hjälpte dem på ett tydligt och enkelt sätt till förståelse vilket gjorde att de reflekterade 

över hur deras tidigare lärare agerat. 

 

Clara: ”Han höll av mig, jag behövde aldrig nån extra hjälp, han stöttade mig så mycket det 

gick (…) sen gav han mig möjlighet att gå ifrån när jag tyckte att det var jobbigt.” 

 

Få informanter vittnar om att de har blivit erbjudna stöd av speciallärare eller – pedagog. Vissa 

fick gå ifrån ordinarie lektion för att läsa ”svåra” ämnen i specialgrupp hos speciallärare. Andra 

uppger att de fick hjälp av specialpedagog under vissa lektioner. Flera vittnar om punktinsatser 

som hjälpt för stunden, men som inte har varit kontinuerliga. En av informanterna erhöll stöd 

av en elevassistent. Hon upplevde detta dock som utpekande och onödigt vilket bidrog till en 

negativ upplevelse av stödet. Många informanter ansåg att de inte fick gehör för deras önskemål 

om hjälp och stöd. Att de inte fick vara delaktiga i processen med att utforma stödet. 

 

Hedda: ”Ingen frågade ju mig vad jag egentligen behövde.” 

 

Flera informanter vittnade om att det istället för skolans stöd var med föräldrarnas eller mor- 

och farföräldrars hjälp med läxläsning som gjorde stor skillnad i skolframgången. Att det utan 

deras hjälp och stöd aldrig hade varit möjligt att ha en så pass fungerande skolgång som de 

hade.  Flera uttryckte även att de bara klarade av att sitta stilla så länge i skolan för att deras 

familjer levde på landet och att de därför fick utlopp för sin energi på det sättet under fritiden.  

 

Sandra: ”Mamma hjälpte mig till och med att skriva så att jag fick ihop läxorna.” 

 

En informant upplevde stor nytta av att läraren använde sig av olika färger när hon skrev på 

tavlan. Informanten i fråga blev av samma lärare tipsat om att använda sig av olika färger för 

olika ämnen, exempelvis plastfickor och måla över ämnet i schemat med samma färg. En 

informant blev erbjuden möjligheten att använda sig av en dator i åk 9. En annan respondent 

uppskattade undervisningen hos speciallärare pga. tillgången till mer praktiska hjälpmedel i 

speciallärarens rum.  
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Clara: ”Då var vi i ett annat rum hos henne [specialläraren] och hon hade mer praktiska 

hjälpmedel som vi kunde jobba med. Det gick lättare att fatta då.” 

Flera av informanterna tog upp någon form av anpassad studiegång i form av kortare dagar 

under grundskoletiden. En informant talade om lättnaden när hon fick möjligheten att göra prov 

muntlig och enskilt hos läraren som vägledde till kunskap (Sandra) genom handledning under 

provet. En annan informant vittnade om muntliga prov utan tidsbegränsning, där läraren 

lockade fram kunskapen ur henne. Somliga informanter blev erbjudna små korta avbrott under 

lektionerna. De gavs möjlighet att röra sig vid behov och hade möjligheten att gå undan, ut ur 

klassrummet när situationen i klassrummet blev för jobbig.  

Fredrika: ”När vi hade prov så kunde jag få sitta själv i ett annat rum och göra dom [proven].” 

Några av informanterna vittnade om att de blev placerade i mindre undervisningsgrupper. Vissa 

av dem under vissa lektioner, såsom matte eller engelska, vilket de uppskattade. En upplevde 

detta dock som snarare negativt eftersom det i grupperna samlades omotiverade elever med 

destruktiva beteendemönster.  

Patricia: ”Lika barn leka bäst. Jag blev… blev bara ännu bråkigare där.” 

 

En informant gick i en speciell Asperger-grupp under två skolår. Hon trivdes dock inte i gruppen 

och kände sig fackplacerad och utesluten ur den vanliga klassens gemenskap i ställe för hjälpt.  

 

Cajsa: ”För där satt man fack… alltså man satt avskärmat, ensam i ett klassrum. Som man… 

de delade av klassrum… avdelat, så att man satt ensam i princip.”    

En annan informant upplevde avskildheten från resten av klassen som något positivt. Hon gick 

dock i en reguljär klass till skillnad från informanten som placerades i en Aspergergrupp. En 

informant vittnar om att hon blivit erbjuden extramattelektioner i liten grupp efter ordinarie 

skoltid. Flera informanter upplevde att de hade klarat sig bra under vissa delar av 

grundskoletiden, eftersom de då gick på en liten skola med små grupper och få lärarbyten. En 

informant berättade att studierna i matte blev till en stor vändpunkt för henne. För första gången 

arbetade hon på rätt nivå, på sin nivå i ämnet. Flera informanter vittnade om att ha blivit 

placerad i smågrupper som läste lättare matte och/eller engelska än övriga i klassen.   

 

Cajsa: ”Nu kan jag matte!” 
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Några informanter uppgav att de klarade sig i skolan pga. att lärarna ansåg de vara snälla och 

skötsamma, till skillnad från ”de stökiga [ADHD] pojkarna” (Cajsa).  En av dessa påstår till 

och med att hon uppnådde betyg i engelska enbart för att läraren tyckte om henne. Flera andra 

informanter säger sig alltid ha varit väldigt målmedvetna och medvetna om vad som har varit 

bäst för dem i studieväg. På så sätt har motivationen och den inre styrkan lett dem till, i deras 

ögon, framgång. En informant upplever att hon är född arbetsledare. Hon har alltid haft många 

idéer och fått folk att begeistra sig för uppgiften. Detta ledde till att hon i grupparbeten var 

delaktig och omtyckt, trots att hon inte klarade av att färdigställa uppgifter i sin helhet.  

Cajsa: ”Lärarna tyckte om mig, de tyckte att jag var snäll men att jag var lat.” 

Agda: ”Jag har alltid varit den tysta flickan.” 

5.3 Önskade stödinsatser 

Utifrån intervjuernas resultat har vi funnit följande teman: sammanhang och meningsfullhet, 

strukturellt stöd, individuella anpassningar och hjälpmedel, skolans organisation och 

klassrummet samt upplevelsen av diagnosen som stödinsats. 

De flesta av informanterna hade önskat möta fler lärare som såg hela personen, individen och 

inte bara diagnosen och symptomen, som kunde motivera varför man skulle lära sig något, 

som kunde väcka elevernas intresse, som förstod eleven och hennes behov, som var lyhörd 

och närvarande och som de kunde prata med. En informant uttryckte ett stort behov av att bli 

sedd varje dag. Flera informanter betonade vikten av att känna att någon trodde på att de 

skulle lyckas.  

Greta: ”Jag hade önskat att jag blivit mött varje dag när jag kom till skolan av att nån sa hej 

och tittade mig i ögonen.” 

Flertalet informanter vittnade om att de hade längtat efter att någon fångat upp dem i tid och 

inte bara låtit dem driva runt. Några informanter uppgav att de hade varit i behov av socialt 

stöd. Att de hade behövt hjälp med strategier för hur man deltar i olika sammanhang på skolan 

som matsituationer och raster men även hur man behåller vänner.  

 

Hilda: ”Jag hade egentligen aldrig vänner, de tröttnade på mig snabbt och orkade inte va med 

mig eftersom jag var för på.” 

Clara: ”Jag ville ju bara ha en vän.” 
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Flera informanter uttryckte önskemål om mer hjälp och stöd genom exempelvis en 

elevassistents eller flera lärares närvaro i klassrummet. På så sätt trodde de på att få snabbare 

återkoppling och därmed slippa vänta och bli rastlösa.  

 

Hilda: ”Jag hade behövt en resurs som jag hade kunnat gå till när som helst på dan om jag 

behövde fråga nåt.” 

 

Någon uttryckte behovet av att kunna lyssna till talböcker i stället för att läsa i böckerna. Flera 

däremot talade om att muntliga genomgångar och någon som läser upp skulle ha varit till stort 

stöd.  

 

Dagny: ”Jag hade behövt korta genomgångar när man går igenom lite i taget, jag pallar inte 

att höra allt på en gång.” 

 

Just den individuella anpassningen önskade många av informanterna. Som exempel lyftes 

promenader, muntliga enskilda prov, möjligheten att gå undan, mer individuellt anpassat 

lektionsinnehåll och – material efter individens intresse, möjligheten att i lugn och ro få att 

utföra skolarbetet i egen takt, istället för att tävla mot klasskompisar eller bli jämförd med andra, 

bli erbjuden möjligheten att lägga upp dagen tillsammans med läraren på morgonen, samt mer 

individuellt stöd under lektionstid.  

 

Agda: ”Herregud, inte orkade jag gå hela dagar heller, jag orkade ju knappt koncentrera mig 

första lektionen.” 

Fredrika: ”Det hade varit jättebra om man hade kunnat haft nån [lärare] som man kunde lägga 

upp dagen tillsammans med på morgonen, så man visste vad man skulle göra.” 

 

Några informanter uttryckte en önskan om att de hade getts verktyg och strategier för att lära 

sig att fungera i vardagen. Flera påpekade relevansen av att intresset hålls vid liv. 

Gruppstorleken verkar också vara av betydelse för flera av informanterna. Flera önskade att få 

jobba i mindre klasser och grupper.  

 

Greta: ”Jag försökte till och med få hemspråksundervisning för att kunna få vara i en mindre 

grupp.” 
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Variation i lektionsinnehåll, tydligare raka linjer och strukturerade uppgifter, där den röda 

tråden framgår nämns som önskemål gällande lektioner och uppgifter. Muntliga genomgångar 

uppskattas men några av informanterna påpekade fördelen med att efter genomgångar även dela 

ut skriftliga instruktioner om uppgiftens ramar. Kortare lektioner med varierande innehåll men 

även dagar där man växlade mellan praktiska och teoretiska moment sågs som underlättande. 

Informanterna önskade också att det skulle tas en ökad hänsyn till behovet av flera olika 

inlärningsstilar. 

 

Beata: ”Det hade varit bättre med kortare lektioner, jag orkar inte koncentrera mig i en timme.” 

 

Flera av informanterna poängterade fördelarna med att stanna i samma klassrum och ha tillgång 

till en egen bänk. Flera uttryckte fördelarna med skoldagar utan håltimmar, däremot ansågs 

kortare dagar vara bättre för att kunna upprätthålla koncentrationen. Somliga informanter 

uttryckte en önskan om att få röra på sig under flera idrottslektioner och flera kortare raster. Att 

man hade läst teoretiska ämnen på morgonen och praktiska på eftermiddagen hade också setts 

som en fördel. Kortare genomgångar, det vill säga där läraren gick igenom uppgiften steg för 

steg, ansågs ha varit lättare att följa och komma ihåg. Dagny: ”en bit i taget”. Flera informanter 

påtalade även behovet av mer varierande lektionsinnehåll och anpassning till olika lärostilar i 

högre åldrar. En hade önskat sig flera grupparbeten och diskussioner även i högre ålder och 

flera ämnen. Informanter som led av sömnsvårigheter hade gärna sett att skoldagen hade börjat 

senare.  

 

Elsa: ”Jag sov inte för att jag hade ångest och när jag kom till skolan var jag trött och fick 

ångest för att jag inte fattade. Det hade vart bättre om man hade kunnat få börja senare så att 

man hade en chans.” 

 

Många av informanterna upplever att dagens skola har blivit mycket bättre på att se individernas 

individuella behov. Flera av dem gör detta genom att hänvisa till att deras barn, som även dem 

är i behov av särskilt stöd, ges möjligheter till en skolgång utifrån deras behov. 

 

En tidig diagnostisering ansåg många av informanterna hade varit en betydelsefull faktor för en 

ökad möjlighet till en lyckad skolgång. Flera betonade de möjligheter för att kunna få extra 

stödinsatser som, enligt dem, görs möjliga i och med en diagnos. Dock poängterades vikten av 

att bli sedd som människa och inte som en produkt av diagnosens symptom.  
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Greta: ”Det var sjukt skönt att få den [diagnosen] då var det ju faktiskt inte fel på mig som 

person.” 

Susanne: ” Jag har bara känt det som en negativ börda att ha.[… ] de sa till en vad man inte 

klarar av. Vad man inte kunde göra. Nej men såhär kan du inte… det här blir för jobbigt för 

dig. Nej men du måste göra såhär.”  

Flertalet informanter ansåg att vägen till att få en diagnos hade varit alldeles för lång och 

besvärlig. De var först i vuxen ålder som de flesta fick diagnosen ADHD och då utifrån att de 

själv hade sökt hjälp. Många av dem hade föräldrar eller släktingar som hade kämpat för att de 

skulle bli utredda redan under sin skoltid men mötts av motstånd. 

Agda: ”Mamma ville söka [utredning] för mig, men det ville inte specialpedagogen, hon tyckte 

att hon hade värre fall.” 

Fredrika: ”Mamma kämpade för att jag skulle bli utredd men ingen gjorde det.” 

I informanternas upplevelser av sin skolgång lyfter de fram att de kände att de inte riktigt 

passade in, att de inte var som alla andra. Många berättar om att inte hänga med eller förstå 

varför de agerade eller reagerade som de gjorde. Den gemensamma nämnaren hos 

informanterna är att alla kände att de inte gavs möjligheter att delta i skolan utifrån att det i hög 

grad inte togs hänsyn till deras individuella behov. Informanterna beskriver diagnosen som en 

lättnad, att det fanns en reell orsak till att de känt som de gjort under uppväxten. 

Hanna: ”Det var väl det jag trodde.” 

Flera uttryckte att de fick ett nytt liv efter diagnosen, främst på grund av tillgång och rätten till 

medicinering och terapi. De menar även att självinsikten och medvetenheten har ökat. De har 

lärt sig att lättare hantera och förstå symptomen. Flera av informanterna menar på att de blivit 

snällare mot sig själva och att de har en djupare förståelse av de egna behoven efter 

diagnostiseringen. Flera hade tidigare självmedicinerat genom droger och/eller haft 

självskadebeteende som de anser att de tack vare diagnosen och medicinen fått bukt på.  

5.4 Resultatsammanfattning 

I resultatet framkommer att det informanterna framför allt upplevde som positivt under sin 

skolgång var att bli sedda, lyssnade på samt att uppleva förståelse från omgivningen. Flera har 

påpekat vikten av att ha minst en stöttande vuxen eller annan signifikant vid sin sida. Praktiska 
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ämnen och moment anses överlag av informanterna som lättare och roligare utifrån en känsla 

av att inte behöva sitta still utan kunde röra sig friare. Närvaron av de flesta var hög trots en 

bristande känsla av tillhörighet eller sammanhang.  

Personalens bristande kunskaper om särskilt stöd och särskilda behov upplevdes som 

negativt. Många upplevde avsaknad av adekvat hjälp under grundskoletiden. En känsla av 

utanförskap dök upp när de individuella anpassningarna inte genomfördes eller inte räckte till. 

För vissa ledde detta till ångest och självdestruktiva beteenden.  

Lärarnas kompetens och engagemang upplevdes som viktiga. Förståelse, erbjudandet om 

individuella anpassningar, omtänksamhet, struktur, tydlighet och en positiv människosyn 

framträder som viktiga faktorer gällande läraren. Inre styrka och medvetenhet räknas upp som 

inre framgångsfaktorer av informanterna. Det fanns en önskan om att ha kunnat få möjlighet att 

utveckla strategier för att kunna handskas med utmaningar och svårigheter. Flera strukturella 

anpassningar hade önskats, såsom kortare dagar eller varva teori med praktik. Socialt stöd under 

raster och matsituationer önskades också.  

6 Diskussion   

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ forskningsansats för att få fördjupad kunskap om och förståelse av vad 

mötet med skolans krav innebär för unga som i rollen av grundskoleelever bedömts vara i behov 

av särskilt stöd. För att kunna komma fram till ett resultat valdes strukturerade djupintervjuer 

samt en intervjuguide som metod. Intervjuerna kan ha påverkats av att de gjorts av två olika 

intervjuare. Båda har intervjuat efter intervjuguiden, men de följdfrågor som ställts har varit 

individuella. Dessa kan ha påverkats av vår individuella förförståelse för ämnet, vårt sätt att tala 

och vara, samt av själva genomförandet av intervjuerna. Genom att intervjusituationen inte var 

likartad för alla kan resultatet ha påverkats. I de fall där intervjun gjordes genom telefonsamtal 

var det en utmaning att inte störa informantens svar genom att en följdfråga ställdes innan 

informanten hade svarat färdigt på frågan. I en telefonintervju kan intervjuaren gå miste om 

värdefull icke-verbal information från informanten som man kan tolka genom ansiktsuttryck 

och se de pauser som görs. Vid några telefonintervjuer befann sig inte informanterna i ett 

sammanhang där de kunde svara på frågor utan att bli avbrutna av någon i deras närhet. Vi 

påtalade när vi avtalade tid och datum för intervju att det var viktigt att kunna tala ostört, men 

kunde i slutändan inte påverka var de uppringda informanten valde att befinna sig vid 
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genomförandet av intervjun. När informanterna intervjuades ansikte mot ansikte kunde vi tolka 

ansiktsuttryck och känna in när pauser behövdes, däremot var det svårare att hålla distansen. 

En av informanterna grät genom stora delar av intervjun och intervjuaren upplevde att det var 

svårt att inte gå ur intervjuarrollen för att börja trösta. Intervjuerna som genomfördes via 

Facetime upplevdes som lättast och neutralast. Distansen kunde bevaras, men informanternas 

mimik sågs ändå.  

Eftersom vi på det initiala sättet att leta efter informanter endast fick respons av två vuxna 

elever utökade vi vårt söksystem. Vi sökte inträde till en grupp för människor med diagnosen 

ADHD på ett socialt medium. Där publicerades vårt missivbrev. På så sätt kunde vuxna kvinnor 

med diagnosen ADHD välja att kontaktade oss för att anmäla intresset för att delta i intervjun. 

De första 15 personer som anmälde intresse och som vi kunde avtala intervjutid med blev våra 

informanter. De informanter som deltagit är vuxna kvinnor som är bosatta i hela Sverige. 

Erfarenheterna de förmedlar om sin skolgång är baserat på deras upplevelser av att vara i behov 

av särskilt stöd. Informanternas svar har påverkats av deras emotionella minnen av sin 

skolgång, vilket också var målet för undersökningen. Vi är medvetna om att informanterna 

pratade om gårdagens skola med dagens syn på och kunskap om skolan. Vi är även medvetna 

om att det också handlar om olika tidsperioder då de gick i grundskolan, vi har dock uteslutande 

velat få individperspektivet på att vara i behov av särskilt stöd i grundskolan oavsett tidsperiod. 

Detta kan dock vara en faktor som kan ha betydelse. En annan faktor som kan vara 

betydelsebärande är att de kvinnor som valde att vara med gjorde det utifrån ett missnöje med 

sin skolgång, deras svar färgas då utifrån detta. Vi anser ändå att det var av stort värde att vuxna 

före detta elever talade om sina skolerfarenheter. Informanterna var från början införstådda med 

studiens syfte och vi kunde få direkt förtydligande i de fall det behövdes. Att vi valde att söka 

informanter via sociala medier såg vi först som ett hinder. Personer i behov av särskilt stöd, 

som ville göra sin röst hörd deltog i studien. Vi begränsade oss inte enbart till våra 

hemkommuner och behövde inte förlita oss till personliga kontakter. Vi avser inte att med 

studien generalisera stödåtgärder åt en så stor grupp som elever i behov av särskilt stöd är. 

Informanterna var alla vuxna individer som blickade tillbaka på sin grundskoletid. Vi ville 

få inblick i deras upplevelse och anser att vi kunnat få det genom valet av vuxna informanter. 

Det som framkommer i intervjuerna är informanternas syn på den situation de var i under deras 

grundskoletid. Deras svar präglas av de erfarenheter de har fått med sig, men även av de 

erfarenheter som format dem efter att skolgången har avslutats. De ser i intervjuerna tillbaka på 

det som hände då med dagens ögon och dagens kunskap och självmedvetenhet, vilket sedan 

påverkar deras svar. Varje informant är citerad minst en gång i studien. På grund av utförligare 
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svar citeras vissa informanter mer frekvent än andra.  

Denna studie är gjord genom intervjuer i ett retroperspektiv. Informanternas minnen kan vara 

påverkade dels av att det har gått tid sedan de gick i grundskolan men även av deras känsla av 

upplevelsen av skolgången. Skolorna har inte fått möjlighet att svara på frågor om hur de har 

arbetat med informanterna i studien. Studien är inte heller ute efter att ge någon rätt eller fel. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet är att, utifrån ett elevperspektiv, få fördjupad kunskap om och förståelse av vad mötet 

med skolans krav innebär för kvinnor som i rollen av grundskoleelever bedömts vara i behov 

av särskilt stöd och som numer är diagnostiserade med ADHD. En kvalitativ ansats valdes och 

intervjuer genomfördes. I resultatet går att utläsa att merparten av eleverna har upplevt sin 

skolgång som problematisk. Många anser sig inte ha fått den hjälp de ansåg sig ha behövt för 

att klara sin skolgång på ett fungerande sätt. Det som lyfts fram som något som inverkat positivt 

är lärare som har uppvisat en förståelse för elevernas behov. Andra faktorer som påverkat 

positivt har varit elevernas egen motivation samt stöd av nära släktingar. De tillfrågade 

informanterna hade önskat att de hade blivit erbjudna tidigare stödinsatser, samt mer stöd under 

skolgången däribland fler strategier för att hantera sin kunskapsutveckling men även sociala 

sammanhang.  

6.2.1 Känslan av sammanhang och meningsfullhet 

Precis som Werner och Smith (2001) samt Werner (2005) lyfter betydelsen av att ungdomar har 

positiva sociala relationer samt signifikanta andra för att på så sätt ges förutsättningar för en 

tillhörighet i ett sammanhang som har positiv inverkan på deras utveckling lyfts relevansen av 

detta av informanterna. Många av informanterna poängterar vikten av att de hade en signifikant 

andra som stod på deras sida och kämpade för deras rättigheter när de inte själva kunde göra 

sina röster hörda. I resultatet påtalas betydelsen av kompetenta pedagoger för att bli sedda, 

förstådda och att undervisningen samt skolvardagen anpassades till deras behov. Flera av 

informanterna lyfte även vikten av att lyckas och av att vara motiverad. Att det genom en känsla 

av ett sammanhang möjliggjordes att ta sig igenom de utmaningar som skolgången erbjuder 

och utsätter elever för. Detta är i paritet med vad Antonovsky (1996) och KASAM-forskningen 

framhäver. Att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet spelar en avgörande roll i olika 

elevernas skolframgång. Här går det att dra paralleller till informanternas upplevelse av 

skolgången. Det genomgående temat i deras skildringar är att de inte kände sig delaktiga.  De 

upplevde inte sig tillräckligt sedda av skolan utan deras stora stöd kom oftast hemifrån via 
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kämpande anhöriga som förde deras talan inför skolsituationen. I det samarbete i 

mikrosystemen som är av yttersta vikt för barnets utveckling kan man genom informanternas 

berättelser utläsa att det fanns stora brister (Bronfenbrenner, 1979, Klefbeck & Ogden, 2003). 

Det samarbete som är av största vikt för barnets positiva utveckling är inte synligt i elevernas 

berättelser. Flera av informanterna har upplevelsen att det inte förekom ett samarbete mellan 

hem och skola. De menar att skolan inte lyssnade på föräldrarna som försökte påtala behovet 

av extra stödinsatser eller att skolan inte meddelade hemmet när eleven skolkade som ett rop 

på hjälp. I informanternas utsagor går alltså att se en stor brist i, det för barnen viktiga, 

samarbetet i mikrosystemen (Klefbeck och Ogden, 2003). Ur ett sociokulturellt perspektiv får 

denna brist konsekvenser då det finns en stor risk att individen inte utvecklas positivt genom 

det sammanhang som eleven ingår i (Creswell, 2013). 

6.2.2 Skolan och behovet av särskilt stöd 

Flertalet informanter inte ansåg sig blivit erbjudna adekvat stöd. De flesta säger sig ha blivit 

erbjudna någon form av stöd, men ansåg sig inte blivit hjälpta av det. Mycket få ansåg sig blivit 

personligt tillfrågade om vilken sorts stöd de behövde. En förklaring till detta skulle kunna var 

att informanterna gick i en skola där man inte hade en tillräcklig kunskap om den problematik 

som är synlig i den pedagogiska situationen.  Deras barn upplevs erhåller mer individanpassat 

undervisning och stöd. Återigen blir vikten av specialpedagogens profession tydlig. Det finns 

ett uppenbart behov för elever i behov av särskilt stöd att få sin röst hörd. Att deras önskan om 

vad de behöver för att lyckas verkligen blir lyssnad på. I denna studie går det att se ett tydligt 

mönster av en brist på just detta när det gäller informanternas skolsituation. Vi finner i studien 

inte några skillnader beroende på vid vilka tidpunkter som undersökningsgruppen vistades i 

skolan.   

6.2.3 Tillhörighet och individuell anpassning 

Sedan informanterna var grundskoleelever har en utveckling skett vilket gör att flera av de 

faktorer som lyftes fram som önskemål i intervjuerna redan sker på skolor. De övergripande 

önskemålet som informanterna lyfter fram är vikten av individualisering, att varje elev är unik 

och att det även innebär att varje elev har unika och individuella behov. Strand (2013) lyfter 

skolors misslyckande med att få elever att känns sig sedda och hörda som bidragande orsaker 

till skolk. Flera informanter lyfter just detta, att de hade velat bli sedda och på så sätt hade de 

kunnat känna en delaktighet. I informanternas önskemål går det att göra en konkret koppling 

till Antonovskys tankar runt vikten av en känsla av sammanhang, KASAM (Svensson& 

Björklund, 2010). Det som syns tydligt i informanternas resonemang om sina upplevelser från 
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skoltiden är att just känslan av att inte förstå sitt sammanhang utan istället uppleva ett 

utanförskap gjorde att de i flera fall valde en mer självdestruktiv väg genom skolan och livet. 

Precis som för Tuvesson (2007) framkommer även i vår studie behovet av en strukturerad miljö 

och en tydlig pedagogik. Informanterna hade önskemål, helt i enlighet med Tuvesson, om en 

mer individualiserad skolgång där deras unika behov hade behövt tillgodogöras ända ner på 

detaljnivå. Genom att göra dessa korrigeringar i en elevs vardag är möjligheten stor att man 

bidrar till att eleven verkligen känner sig delaktig men även inkluderad i sin skolgång (Nilholm, 

2006). De uppmärksamhetsstörningar som elever med diagnosen ADHD oftast har gör att 

pedagogernas val av metoder blir oerhört viktiga (Tuvesson, 2007). 

6.2.4 Tidiga stödinsatser  

Wåhlstedt (2009) diskuterar angelägenheten om tidiga stödinsatser för elever i behov av särskilt 

stöd. Generellt uttryckte informanterna i studien en önskan om att en diagnostisering hade 

möjliggjorts tidigare i deras liv.  Att få en diagnos kan upplevas som något som renderar i en 

negativ stämpling och därmed riskerar att utsätta bäraren av diagnosen för ogynnsam 

behandling. De flesta av de tillfrågade informanterna anser dock att en diagnos kan möjliggöra 

insatser samt även skapa en förståelse för att inlärningen behöver ske på ett mer individuellt 

anpassat sätt. Även här går det att koppla informanternas upplevelser till KASAM (Svensson& 

Björklund, 2010). Kvinnorna berättar om att de i flera fall valde en destruktiv väg när man inte 

kände att man var delaktig i det som de upplevde att alla andra var. Precis som Ogden (2001) 

säger så blir det sammanhang de befinner sig i en riskfaktor för deras utveckling. De säger sig 

själva inte ha kunnat hantera sin ilska utan hamnade i många fall i bråk eftersom de inte kunde 

kontrollera sin impulsivitet. Genom diagnosen säger de sig ha fått tillgång till en medicinering 

som hjälpt dem hantera sin impulskontroll och därmed allt mer kunnat känna sig som en del av 

det sammanhang som de befinner sig i. 

6.3 Specialpedagogisk relevans 

Vi gör med vår studie inte anspråk på ett generellt giltigt resultat. Vi ville belysa olika individers 

upplevelser av sin skolgång och utifrån det skapa en ökad förståelse för hur före detta 

grundskoleelever i behov av särskilt stöd upplevde sin skolsituation i ljuset av att de som vuxna 

fått diagnosen ADHD. Alla intervjuade kvinnor har idag diagnosen ADHD och alla har under 

sin skolgång varit i behov av särskilt stöd. Genom de svar som framkommit i intervjuerna går 

det att se en stark koppling mellan det informanterna beskriver som en känsla av lyckande och 

tillhörighet med kunniga lärare som visste hur de skulle arbeta för att eleverna skulle lyckas. 
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Övergripande i informanternas tillbakablickar är önskemål om att under sin grundskoletid ha 

behövt hjälp med att utveckla strategier för att kunna möta de svårigheter som de, genom att 

vara i behov av särskilt stöd, ställdes och fortfarande ställs inför. Både gällande en pedagogisk 

situation men även i sociala sammanhang. Här blir relevansen tydlig för den roll 

specialpedagogen spelar med sin gedigna kunskap där ett centralt moment i yrket är att handleda 

övriga lärare. Tufvesson (2007) redovisar flertalet faktorer som elever i behov av särskilt stöd 

kan påverkas negativt av. Genom handledningen kan specialpedagogen bidra till en ökad 

medvetenhet hos lärare vilket i sin tur kan underlätta den dagliga undervisningen utanför 

specialpedagogens rum på skolan. Vikten av dialogen mellan elever och specialpedagog måste 

även understrykas. Vad är det som de elever i behov av särskilt stöd efterfrågar och vad är det 

som vuxenvärlden erbjuder dem? Det finns alltjämt ett pågående behov för dagens pedagoger 

att fortsätta lära sig om hur symtom som uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitet kan 

försvåra kunskapsinhämtning för elever. Läraren har ett behov av kunskap om hur 

undervisningen kan utformas för att alla elever, med eller utan särskilda behov, ska ha lika 

möjlighet att klara kunskapskraven. Vi anser att vi som specialpedagoger kan utgöra en bro 

mellan dessa elever i behov av särskilt stöd och pedagogerna. Vi kan tydliggöra deras röster 

och öka pedagogernas medvetenhet om olika diagnoser men framförallt om vikten av att se 

individen. Rösterna som hörs i den här studien vittnar om att de inte blev sedda eller trodda 

under sin skoltid, att deras behov inte tillgodogjordes. Vi som specialpedagoger måste konstant 

verka för att elevens bästa hela tiden är i fokus. Att som detektiver använda de ledtrådar som 

eleverna ger oss om sina behov, för att på så sätt kunna skapa en fungerande helhet för dem. Att 

lyssna på de som kämpar för sina barn och göra tidiga insatser för att ge eleverna en ökad 

möjlighet att gå genom skolan med huvudet högt, en känsla av att höra hemma och av att känna 

sig delaktiga. 

6.4 Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 

Vår studie belyser före detta elevers erfarenheter och det skulle te sig intressant att i en senare 

undersökning utvidga urvalet till elever som fortfarande befinner sig i skolsituationen. Vidare 

skulle det vara av intresse att följa elever i behov av särskilt stöd under en längre tid.   

Avslutningsvis vill vi understryka att vi i vårt framtida arbete som specialpedagoger måste se 

individerna och inte diagnosen. Även om man genom en diagnos bör kunna få många ledtrådar 

hur man kan stödja elever med olika behov av särskilt stöd, får vi aldrig glömma att vi har med 

unika människor med individuella behov att göra. En elev ska aldrig efter avslutad skolgång 

behöva säga: ”ingen frågade ju mig vad jag egentligen behövde”. 
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8 Bilagor 

8.1 Missivbrevet 
 

Hej!  

Vi är två studenter från Specialpedagogprogrammet på Mälardalens Högskola som nu under 

vår sista termin ska skriva vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om elever i behov av 

särskilt stöd.  

Syftet med arbetet är att få en fördjupad kunskap och förståelse för elever i behov av särskilt 

stöd, med fokus på kvinnliga elever med ADHD. Vi vill få en fördjupad kunskap om vilka 

insatser under skolgången som har varit framgångsrik för deras skoltillvaro. 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet. Nu har vi för avsikt att 

genom er intervjua er elever genom. Det är värdefullt att få höra era röster om er skolgång. Era 

erfarenheter är viktiga för pedagoger att få kunskap om för att kunna bidra till en positiv 

utveckling för andra elever i liknande situationer. Därmed vill vi intervjua dig, som har 

erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete. Intervjun kommer att ta mellan 45-60 

minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta och vill delge oss dina erfarenheter.  

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som helst avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Du som deltagare är därmed helt 

avidentifierad i arbetet och dina intervjusvar kommer endast att användas i examensarbetet.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information.  

 

Hoppas vi ses!  

Med Vänliga Hälsningar  

 

Mia Olsson: mon13008@student.mdh.se 

Christa Roux Sparreskog: crx03001@student.mdh.se  

 

Handledare: tina.hellblom-thibblin@mdh.se 

Tina Hellblom-Thibblin 

Fil.dr i pedagogik/PhD in Education 

universitetslektor i specialpedagogik 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås 
 

mailto:mon13008@student.mdh.se
mailto:eld08001@student.mdh.se
mailto:tina.hellblom-thibblin@mdh.se
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8.2 Intervjuguide 

Informera om:  

 Syftet med intervjun 

 Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - skola, orter osv.).  

 Sammanställning av intervjun till intervjupersonen?  

 Är det ok att spela in intervjun?  

 Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar.  

 

1. Berätta om din läranderesa. Vilka personer och/eller händelser haft betydelse för din skolgång. 

(Här kommer vi att visa en livslinje enligt Anders Garpelin.) 

2. Vad har fungerat bra för dig i skolan? Hur då? 

3. Vad har fungerat mindre bra för dig i skolan? På vilket sätt? 

4. Har din diagnos påverkat din skolgång? Om, hur då? 

5. Vad har du fått för stöd från skolan under din skoltid? 

6. Har du saknat något? 

7. Vad har fungerat bra? Hur då? 

8. Vad har fungerat mindre bra? Berätta mer 

9. Om du hade fått önska själv, hur skulle den bästa skolgången se ut för dig? 

10. Skulle du vilja tillägga något? 

Tack för att du ville delta! 
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8.3 Analys intervjuer 
 

Syfte 

Syftet är att, utifrån ett elevperspektiv, få fördjupad kunskap om och förståelse av vad mötet 

med skolans krav innebär för kvinnor som i rollen av grundskoleelever bedömts vara i behov 

av särskilt stöd och som numer är diagnostiserade med ADHD. 

 

Frågeställning Svaren från intervjun med  

Vilka erfarenheter 

av sin grundskoletid 

ger några före detta 

grundskoleelever 

som bedömdes vara 

i behov av särskilt 

och som numer är 

diagnosticerade med 

ADHD stöd uttryck 

för? 

 

Positiva: 

Negativa: 

Vilka stödinsatser 

har varit aktuella för 

före detta 

grundskoleelever 

som bedömdes vara 

i behov av särskilt 

stöd och som numer 

är diagnosticerade 

med ADHD? 

 

 

Vilka stödinsatser i 

grundskolan hade 

eleverna som 

bedömts vara i 

behov av särskilt 

stöd under sin 

grundskoletid och 

som numer är 

diagnosticerade med 

ADHD ansett vara 

önskvärda? 

 

 

 

 


