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Förord 
 
 
Vi vill tacka de föräldrar som ställt upp på intervjuer, utan dem skulle det inte ha blivit något 
resultat. Vi vill även tacka våra handledare Åsa Gardelli och Greta Lindberg som ställt upp 
och gett oss ovärderlig hjälp. Vidare vill vi tacka personalen på Skeribi för service och trevligt 
bemötande under våra många och långa timmar på biblioteket. 



Abstrakt 
 
 
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka hur föräldrar till barn i neuropsykiatriska 
svårigheter beskriver det stöd deras barn fått i skolan. Vi har intervjuat sex föräldrar i 
Skellefteå kommun om deras erfarenheter. Det som framkommit är att alla barn har fått någon 
form av stöd, föräldrarna är överlag nöjda med det stöd deras barn har fått. De områden 
skolorna skulle behöva utveckla är föräldrainflytandet, skrivandet av åtgärdsprogram och 
kompetensutveckling inom neuropsykiatriska funktionshinder.  

 
Nyckelord: Styrdokument, åtgärdsprogram, neuropsykiatriska svårigheter, diagnos, 
föräldrainflytande, särskilt stöd.
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Inledning 
 
 
Enligt skollagen (1985:1100) skall alla barn ha rätt till den hjälp de behöver för att kunna 
tillgodogöra sig skolans undervisning.  I Elevernas skola eller skolans elever, skriver 
Stenhammar, Strinnholm och Nydahl (1997) om det ökade krav som ställs både på skolans 
personal, men även på elever och föräldrar, när eleven behöver mer stöd i skolan. Genom 
personliga erfarenheter och samtal med andra föräldrar har vi upptäckt att det kan skilja sig 
mycket mellan Skellefteå kommuns skolor i fråga om resurser till barn i behov av särskilt 
stöd, kunskaper om deras behov och hur resurserna används. Enligt Skolverkets rapport Tre 
magiska G:n (2001), erbjuder skolorna antingen mycket stöd eller inget stöd alls, ”antingen 
eller pedagogik”, de barn som behöver färre stödinsatser får inte det. 
  
Thimon (1998) beskriver hur föräldrarna till barn med neuropsykiatriska funktionshinder 
(NPF) ofta har en känsla av att allt inte står rätt till med deras barn och även om de inte får 
stöd för sina farhågor, så visar det sig ofta att de haft rätt. Gravander (1997) skriver i boken 
Att handskas med Emil om Johans mamma som sökte hjälp på BVC men inte fick något 
gensvar, där ansåg man att hon hade ett vilt barn helt enkelt. Thimon (1998) skriver att det 
gäller att man inom skolan inte glömmer föräldrarna, de är experter på sina barn. Har man 
som lärare svårigheter med att handskas med en elev är det självklart att det är dennes 
föräldrar som bör kontaktas först. De sitter inne med värdefull kunskap och vet oftast hur 
läraren kan handskas med barnet för att få det gensvar som de söker. Föräldrarna har också 
viktig bakgrundsfakta som läraren kan behöva känna till. 
 
Vi vill undersöka hur några berörda föräldrar upplever situationen och om deras barn har fått 
någon form av stöd när de upplevdes vara i svårigheter. Följande reflektioner fick oss att 
intressera oss för ämnet: Har stödet anpassats efter elevens behov eller är det så som det 
beskrivs i Skolverkets rapport Tre magiska G:n (2001) att stödet till eleverna ser likadant ut 
oavsett vilket funktionshinder det är frågan om? Kanske spelar den ekonomiska biten in, 
skolorna har inte så stor budget och därför har kanske inte lärarna fått den 
kompetensutbildning de behövt för att kunna bemöta alla elevers olika behov. Vi vill ta reda 
på hur skolorna informerar föräldrarna, hur åtgärderna arbetas fram och om samarbetet mellan 
skola och föräldrar fungerar i situationer kring barn i svårigheter. Våra farhågor är att 
föräldrarna måste ställa krav på skolan för att barnet ska få berättigat stöd. Som lärare vill vi 
kunna ge våra elever det stöd de behöver, detta är ett utmärkt tillfälle att skaffa oss djupare 
kunskaper om föräldrarnas åsikt när det gäller hjälp till elever i behov av särskilt stöd 
eftersom detta inte är så ordentligt undersökt. Det är vår förhoppning att kunna föra de goda 
exemplen vidare i skolor där vi kommer att arbeta. 
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Syfte 
 
 
Vi vill undersöka och beskriva hur några föräldrar till barn med neuropsykiatriska svårigheter, 
med eller utan diagnos, ser på det stöd deras barn har fått i grundskolan. 

Frågeställningar 
Får barn med neuropsykiatriska svårigheter, med eller utan diagnos, det stöd de behöver i 
grundskolan enligt föräldrarna? 
Finns det åtgärdsprogram och fungerar de enligt föräldrarna?  
Anser föräldrarna att de har inflytande över de åtgärder som grundskolan vidtar? 
Har föräldrarna märkt någon skillnad i stödet sedan barnet fått diagnos? 
Hur uttrycks rätten till stöd i styrdokumenten? 

Centrala begrepp 
Styrdokument 
Åtgärdsprogram 
Neuropsykiatriska svårigheter  
Diagnos 
Föräldrainflytande  
Särskilt stöd 
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Bakgrund 
 

Styrdokument 
Skolans nationella styrdokument är tydliga då det gäller elever i behov av särskilt stöd. I 
skollagens 4 kap. § 1 står: "Särskilt stöd skall ges elever som har svårigheter i skolarbetet." 
(1985:1100) Även i läroplanen (Lpo94) står det om anpassning av undervisningen och att alla 
som arbetar på skolan har en speciell skyldighet gentemot barn i behov av särskilt stöd. 
Läroplanen säger också att en likvärdig utbildning inte innebär att den utformas på samma sätt 
överallt, utan att det finns olika sätt att nå målen och att skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som av någon anledning har svårt att nå dessa mål. När det gäller resursfördelning och 
utbildning av personal, är det rektorn som har ansvaret. Om det uppstår problem och 
svårigheter för en elev är det rektorn som ansvarar för att det upprättas kontakt mellan hem 
och skola. Skolan och föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för elevernas skolutbildning. 
 
I Skellefteås kommunala skolplan (2004) kan man läsa att barn i behov av särskilt stöd skall 
prioriteras och att det skall finnas en individuell utvecklingsplan för varje elev. Skolan skall 
upprätta åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Dessutom skall de åtgärdsprogram 
som är gjorda följas upp och revideras kontinuerligt. Den kommunala skolplanen tar också 
upp vikten av ett gott samarbete mellan hem och skola, samt att man bör ta tillvara på 
föräldrarnas kompetens. 

Åtgärdsprogram 
I Skolverkets rapport, Tre magiska G:n (2001), går det att läsa om åtgärdsprogram. Det finns 
numera en skyldighet att upprätta åtgärdsprogram till elever som inte anses nå målen, denna 
skyldighet gäller samtliga skolformer. Åtgärdsprogram skall skrivas tillsammans med 
föräldrarna och barnet och skall innehålla olika åtgärder som skall vidtas för att eleven ska 
klara av att nå målen. Detta står även att läsa i Skellefteå kommuns skolplan (2004) där det 
framgår att det hör till rektorns ansvar att åtgärdsprogram upprättas. Elever i svårigheter av 
olika slag ska få den hjälp och det stöd de behöver och det står det ingenting om att eleverna 
måste ha en diagnos för att få den hjälpen. Att föräldrarna ska medverka i arbetet med eleven 
och skolan är mycket väsentligt, samt att de ska få information om hur arbetet med eleven 
fortgår.  
 
Imsen (2000) betonar att åtgärdsprogrammet så långt som det går bör ha sin utgångspunkt i 
den nationella läroplanen. Förändringarna och anpassningarna ska göras efter behoven hos 
eleven i första hand.  
 
I Skolverkets undersökning Tre magiska G:n (2001) visade det sig att skolorna i 
undersökningen ansåg att elevers skolsvårigheter oftast berodde på brister hos individen, det 
fanns också de som pekade på brister i skolmiljön, som kunde ha negativ inverkan på elevens 
skolarbete. Kunskaper om sociala och pedagogiska svårigheter som kan förekomma vid 
funktionshinder ansåg både lärare och rektorer vara låg, de menade att det behövs 
kompetenshöjande åtgärder inom området. De arbetssätt som används inom skolan idag med 
mycket eget arbete, gynnar inte alltid elever med funktionshinder. Undersökningen visade att 
elever och föräldrar ansåg att orsaken till att eleven inte nådde godkänt var en kombination av 
elevens svårigheter och det stöd eleven fick i skolan. 
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Föräldrarna menade att det ofta berodde på lärarens kompetens och/eller förståelse för elevens 
funktionshinder. En vanlig lösning av elevers svårigheter att delta i klassens aktiviteter är att 
bilda en liten grupp, ibland var det enligt föräldrarnas önskemål och ibland var det skolan som 
önskade en sådan lösning.  
 
Skolverkets undersökning visade vidare att många rektorer ansåg att de hade tillräckligt med 
ekonomiska resurser för att ge ett gott stöd till de elever som behövde det, är en av 
undersökningens positiva resultat. Man bör dock ha i åtanke att eleverna i studien har diagnos, 
så hur det ser ut för de elever som saknar diagnos visar inte undersökningen. Resursmässigt 
prioriterar skolorna synliga och diagnostiserade funktionshinder, detta har även tidigare 
studier visat (Skolverket, 1998a och 1998b). Många föräldrar berättar att diagnosen fungerat 
som inträdesbiljett till skolans stödåtgärder, som assistent, tid med specialpedagog och 
undervisning i liten grupp. Det finns en risk att föräldrar efterfrågar diagnoser i allt större 
omfattning och att elever utan diagnos riskerar att bli utan stöd. Detta kan också vara en orsak 
till att lärare anser att andelen elever med funktionshinder har ökat under senare år. Både 
föräldrar, lärare och beslutsfattare är dock överens om att det är en av skolans viktigaste 
uppgifter att ge eleverna det stöd de behöver. Enligt undersökningen ansåg skolorna att de inte 
gjorde ett särskilt bra arbete när de gällde elever med neuropsykiatriska funktionshinder. 
 
De områden som vanligen beskrivs i skolornas åtgärdsprogram, är enligt Skolverkets rapport, 
Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan (2003), följande: elevens 
individuella problematik, situationen i klassrummet samt samordning mellan den reguljära 
undervisningen och det särskilda stödet. Mer ovanligt är det att beskriva lärarens undervisning 
och skolans sätt att organisera arbetet. När det gäller åtgärdsprogrammens betydelse i den 
praktiska verkligheten säger rapporten att den i ganska stor eller mycket stor utsträckning har 
betydelse, de tillfrågade skolorna menade också att åtgärdsprogrammen var mycket viktigt för 
en god pedagogisk verksamhet. När det gäller om skolorna uppfyllt de beskrivna målen i 
åtgärdsprogrammen ansåg de flesta av skolorna att de i ganska stor utsträckning hade det. 

Kommunaliseringen av skolan 
Axeheim (1999) skriver att kommunaliseringen, när huvudmannaskapet för skolan övergick 
från stat till kommun, inte var bra för elever med olika osynliga handikapp. De blir utan stöd 
eftersom kommunen har för lite kunskap om vilka behov dessa barn har. Nedskärningarna gör 
också att det är svårt att sätta in de resurser och det stöd som krävs för att dessa barn på bästa 
sätt ska klara sin skolgång. Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder får ofta 
söka hjälp genom olika instanser, det går inte fort och de står ofta helt ensamma. Den hjälp 
som ges är ofta ganska svag och valhänt fortfarande. När föräldrarna utövar påtryckningar på 
skolan för att få undervisningen tillrättalagd efter sitt barns behov får de ofta svaret att det inte 
finns tillräckligt med pengar.  

Skolorna brister i behovsstöd 
I ett pressmeddelande på Skolverkets hemsida från den 10 oktober 2005 kan man läsa att 
skolorna fortfarande brister i att ge elever i behov av stöd den hjälp de behöver. Möjligheterna 
att utnyttja åtgärdsprogram och särskilt stöd tas inte till vara. Det som saknades enligt 
undersökningen var uppföljningen när det gällde elevernas kunskapsutveckling samt en 
utvärdering på verksamheten i stort. Över 200 000 elever har berörts av undersökningen som 
har ägt rum i 34 kommuner. Kunskapsresultatet bland eleverna behövde förbättras i de senare 
skolåren som högstadiet och gymnasiet. Vid uteblivet stöd var de skäl som framkom bristande 
resurser. Elever i behov av särskilt stöd blir en utsatt grupp, bristerna som kom fram i 
pressmeddelandet pekade på att det finns för lite kunskapsbedömning i de tidigare skolåren 

 4



 

och en bristande analys av resultaten. Kompetensutveckling bland personalen på skolorna är 
det som efterfrågas, detta för att personalen ska kunna uträtta ett effektivt kvalitetsarbete och 
få kompetensen att möta elever med svårigheter av olika slag på ett bra sätt.  
 
En annan som skriver om brister i skolorna är Roll–Pettersson (2003) som i sin studie, 
Föräldrar har svårt att påverka skolgång, skriver om hur barn som placeras i grundskolan 
istället för särskolan bemöts. I grundskolan fanns det bristande resurser för att ta emot barnet 
både när det gällde specialpedagogiska kunskaper och materiella stödverktyg. Lärarna hade 
ingen eller väldigt lite kunskap om eleverna med funktionshinder. Författaren påpekar att det 
står i lagen SFS (1995:1229) att föräldrarna ska ha möjlighet att påverka sitt barns 
skolplacering. Men Roll-Petterssons forskning visar att lagen är skriven på ett så otydligt sätt 
att den kan tolkas olika både av föräldrar och av skolledning. De föräldrar som placerade sina 
barn i den vanliga skolan, istället för särskola, fick ett dåligt mottagande eftersom personalen i 
grundskolan inte var förberedda på att ta emot deras barn. Resultatet av Roll-Petterssons 
studie visar att de föräldrar som placerade sina barn i särskolan var nöjdare med skolgången 
än de föräldrar som placerat sitt barn i en vanlig klass. 

Neuropsykiatriska svårigheter 
Modigh och Olsson (2000) skriver att neuropsykiatriska funktionshinder innebär att hjärnan 
fungerar avvikande, till exempel på grund av skador i nervsystemet. Exempel på 
neuropsykiatriska funktionshinder är DAMP, ADHD, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom 
och Autism, dessa funktionshinder kan vara ärftliga. Vi använder oss av den 
neuropsykiatriska termen i vårt arbete eftersom den omfattar flera olika svårigheter som barn 
kan vara i när de upplevs som störande i klassrumssituationer.  
 
Författarna skriver vidare att man kan räkna med att minst ett barn i varje klass har DAMP 
eller ADHD symtom. Det är en stor mängd barn det handlar om och därför är det viktigt att 
lärarna i skolorna är förberedda på att möta alla olika behov som barn med neuropsykiatriska 
svårigheter kan ha. Undervisningen kan inte utformas lika för alla eftersom det kan finnas 
barn i svårigheter av något slag i klassrummet och dessa har många gånger problem att följa 
med i den vanliga klassrumsundervisningen.  
 
På Neuronätet, ett kontaktnät för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, står det 
skrivet att det inte finns någon internationell enighet om vilka symptom som ska inbegripas i 
de neuropsykiatriska svårigheterna. Osäkerheten handlar mest om svårigheter med att avgöra 
vilka symtom som ska vara centrala i symtombilden.  
 
Enligt Gillberg (1999), har cirka fem procent av alla barn som börjar skolan stora svårigheter 
med motorik, perception, aktivitetskontroll och avledbarhet. Dessa kriterier är vad man brukar 
titta på när man diagnostiserar barn med DAMP. Det finns olika grader av svårigheter, har 
barnet bara svårigheter med avledbarhet och aktivitetskontroll har denne symtom som liknar 
ADHD. Hur det förhåller sig med problem bland vuxna är svårt att säga, det finns inga säkra 
siffror på detta. Men det finns skäl att tro att problemen inte försvinner med åldern som man 
tidigare har trott, alltså kan det behövas kunskap om dessa funktionshinder även högre upp i 
åldrarna. 
 
Hellström (1993) skriver om hur svårigheterna kring Neuropsykiatriska funktionshinder kan 
visa sig. När man vill få en bild av barnet och dess svårigheter, kan dessa saker vara bra att 
titta på.
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• Det första man kan titta på är hur barnet fungerar i skolans miljö, detta tar man reda 

på genom att observera barnet.  
• Det kan också vara bra att titta på hur barnet fungerar i olika vardagssituationer, 

exempelvis samlingar, lektioner med mera. Här kan man reda ut vad som fungerar bra 
och vad som fungerar sämre. Det är viktigt att ta till övervägande sitt eget 
förhållningssätt gentemot barnet och att man analyserar det man ser. 

• Titta på barnets utveckling och funktionsnivå inom olika områden, se till barnets 
jagutveckling och dess emotionella utveckling. Hur är barnets självbild, hur 
självständig är hon eller han? 

• Social utveckling, hur fungerar barnet när det tar kontakt med vuxna och barn? Hur 
kommunicerar barnet, gör det sig förstått? Hur egocentriskt är barnet? Kan eleven 
följa instruktioner? Vilken status har eleven i barngruppen, får det vara med och leka? 
Får det bestämma? 

• Språk, Hur är barnets språkliga förmåga? Hur är ordförrådet, flödet, meningsbyggnad, 
uttal? 

• Motoriken (grov och finmotorik), hur rör sig barnet när det springer? Hur är balansen, 
kan barnet hoppa på ett ben, hur är kroppsuppfattningen? 
Hur fungerar finmotoriken? Kan barnet skriva, forma bokstäver, klistra och klippa? 

 
Enligt Hellström (1993) växer de flesta barn med funktionshinder av olika slag upp i sina 
egna familjer, oberoende av svårighetsgraden på deras problem. Tidigare fanns det 
möjligheter att låta barnen bo på olika institutioner, men dessa är numera praktiskt taget 
avvecklade. Viktiga begrepp idag är integrering och normalisering, detta innebär att barnen 
ska bo hemma och gå i vanlig skola eller förskola till följd av integreringstankarna, en skola 
för alla, som väcktes i slutet av sextiotalet.  

Diagnos 
Enligt Nationalencyklopedin (1990 band 4) kommer ordet diagnos av det grekiska ordet 
dia´gnosis, vilket betyder undersökning, bedömande och innebär att igenkänna, avgränsa och 
beskriva ett visst sjukdomstillstånd. 
 
Det finns, enligt Neuronätet, två syften med att diagnostisera; det ena är att klassificera utifrån 
specifika kriterier och det andra skälet är att man vill behandla barnet utifrån dessa kriterier. 
Problemet med att få en diagnostisering idag är ofta att det ekonomiska ansvaret för 
utredningen ligger hos olika huvudmän (landsting och kommun) som bollar ärendet mellan 
sig för att slippa den ekonomiska biten. Vårdorganisationen och utredningssituationen ser 
också olika ut i olika kommuner i Sverige, därför hamnar många vuxna och barn i kläm och 
får tyvärr inte den hjälp de behöver trots att de kanske fått diagnos. Detta sker på grund av att 
det inte finns någon föreskrift om vem som ska ansvara för att vården följs upp och då kan det 
innebära att personerna lämnas utan åtgärd.  

Diagnossystem 
På Neuronätet kan man läsa att det vanligaste psykiatriska diagnossystemet inom 
neuropsykiatriska funktionshinder heter DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual).  
Nackdelen med detta system är att det begränsar sig till symtombeskrivningar utan att ta 
ställning till orsaksfaktorer. Med detta menas att vissa symptom måste vara uppfyllda innan 
diagnos kan ställas. Diagnosen ställs utifrån symtomen som beskrivs utifrån omgivningens 
observationer. För att få en rättvis symtombild måste alltså flera personer i omgivningen ge 
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sitt omdöme. Det man tittar på när det gäller barn är barnets förmåga att fungera i samspel 
med andra och hur det fungerar på det personliga planet. För att en diagnos ska ställas måste 
symtomen vara varaktiga samt upplevas som en belastning för barnet.  
 
Socialstyrelsen skriver på sin hemsida om Världshälsoorganisationens (WHO) två 
diagnossystem, ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) och 
ICD-10 (International Classification of diseases, Tenth Revision). Dessa system är omfattande 
och tar med flera faktorer för bedömning. ICF fungerar som ett diagnossystem för sig själv 
men kan kompletteras med ICD-10 för att få en mer heltäckande diagnos. På svenska har det 
kommit ut en rapport 2003 som heter Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa, som ger en beskrivning av hur ICF fungerar.  
 
Klassifikationen ICFs övergripande mål är, enligt socialstyrelsen, att erbjuda ett standardiserat 
språk och en struktur som på bästa sätt beskriver individens funktionsförmåga och 
funktionshinder i relation till dennes hälsa. Vad man främst undersöker för att klassificera ett 
funktionshinder genom ICF är personliga och sociala perspektiv och personens 
kroppsfunktioner. Det som anses viktigt i denna undersökning är att ta reda på vad personen i 
fråga kan göra och inte göra, hur den kan genomföra aktiviteter och vara delaktig. ICF 
erbjuder en möjlighet att beskriva en profil av personens funktionshinder, hälsa och 
funktionstillstånd inom flera olika områden. Systemet omfattar alla aspekter av mänsklig 
hälsa. ICF har en allmängiltig tillämpning och gäller inte enbart för människor med 
funktionshinder, utan kan innefatta de flesta människogrupper. I stora drag ger ICD-10 
diagnoser på störningar och sjukdomar samt andra hälsobetingelser. Informationen om 
diagnosen ger tillsammans med informationen om funktionstillstånd en bredare och 
meningsfullare bild av individens hälsa och detta kan senare användas som grund för 
beslutsfattande av olika slag. 

För och nackdelar med diagnostisering 
Modigh och Olsson (2000) skriver att om arbetet i skolan inte fungerar och både lärarna och 
föräldrarna till barnet känner att det behövs något mer för att eleven ska klara av att nå målen 
i skolan, kan det krävas en diagnos för att få tillgång till lagstadgat stöd. ”Det viktigaste för 
barn med neuropsykiatriska funktionshinder är att de blir diagnostiserade så att de kan få den 
hjälp de behöver.” (Modigh och Olsson, 2000, s.192) 
 
Åkerman och Liljeroth (1999) menar att elever i svårigheter ska få den hjälp de behöver i 
skolan enligt skollagen, ändå finns det elever som inte klarar av skolan. Ibland skrivs ett 
åtgärdsprogram om en elev inte klarar studierna, men ibland krävs en diagnos. Enligt 
författarna finns det för- och nackdelar med att diagnostisera. De fördelar som finns med 
diagnos är att det är lättare att få hjälp och stöd i skolan om man har en diagnos som grund. 
Dessutom kan det kännas som en lättnad för föräldrarna att få lägga ifrån sig skulden till 
problemen på diagnosen. Det negativa med en diagnos är att den kan anses som hindrande, 
man kan fastna i tanken att det är ett symtom som ska behandlas. ”Det ligger en fara i att 
diagnostisera svårigheter och sedan försöka ”behandla bort” dessa, men en lika stor fara är att 
negligera problemen och tro att de försvinner av sig själva”.(Åkerman och Liljeroth, 1999,s.6) 
 
Ett alternativt synsätt på diagnostisering framförs av Inga-Lill Jakobsson (2003). Hon anser 
att man bör prova att byta fokus och se svårigheter i skolan inte enbart som ett problem hos 
individen utan också se det ur ett pedagogiskt-, socialt- och samhällsperspektiv. Inlärning, 
menar hon, är ju inte enbart en individuell elevs förutsättningar, utan också den omgivande 
miljöns, det som visar sig i skolan är därför svårt att hänföra till en särskild diagnos. 

 7



 

Diagnosen ger inte särskilt mycket råd om hur det pedagogiska arbetet bör se ut.  Hon har i 
sin forskning kunnat se att symtomdiagnoser inte räcker för att förklara det som sker i 
klassrummet, skolsituationen för elever med samma diagnos ser inte likadan ut. Diagnoser är 
inte så viktiga ur pedagogisk synvinkel, åtminstone inte för att utgöra ett underlag för 
bedömning av vilket stöd en elev kan behöva i skolan. I hennes undersökning tyckte 
föräldrarna att diagnosen var viktig, då den gett tillgång till behandling, stöd och förståelse i 
skolan. Dessutom hade föräldrarna fått ett namn på och en förklaring till barnets 
skolsvårigheter. Skolpersonalen såg mer till de svårigheter som eleven uppvisade och ansåg 
dem som viktigare än en diagnos, de flesta uppskattade dock att få information om diagnosen. 
Det som framkom som viktigast i hennes studie var att kommunikationen mellan de personer 
som fanns runt barnet fungerade, om så var fallet fanns, oavsett diagnos eller inte, goda 
förutsättningar för delaktighet och lärande i skolan. I detta arbete har hemmet en central roll 
som sambandscentral mellan de olika aktörerna.    

Föräldrainflytande 
När det gäller föräldrarna är det viktigt att ha dem med sig, påpekar Hellström (1999). Hon 
konstaterar också att det är viktigt att föräldrarna kan känna förtroende för lärarens arbete med 
deras barn. Vidare tar hon upp vikten av att föräldrarna har stort inflytande över de eventuella 
insatser som skolan beslutar att vidta. I både Skellefteå kommuns skolplan och i läroplanen 
(Lpo94) står det skrivet om föräldrarnas medverkansrätt för att utveckla innehållet i 
verksamheten. Föräldrarna ska alltså informeras om sitt barns skolsituation och tillåtas 
komma med förslag om de har några, annars ska de få medverka och tillsammans med 
läraren/lärarna komma fram till bra åtgärder för att eleven ska lära sig så mycket som möjligt. 
Vidare står det också att föräldrarna ska ha rätt att medverka då åtgärdsprogram utarbetas och 
att de ska informeras om uppföljningar och liknande. Enligt skolplanen skall alltså föräldrarna 
och lärarna ha ett tätt samarbete och utbyte, allt för elevens bästa. Det står heller ingenting om 
att det ska krävas en diagnos för att få det stöd och den hjälp man behöver i skolan, vare sig i 
den kommunala skolplanen eller i läroplanen (Lpo 94). Skolan skall enligt skollagen ge alla 
elever som behöver det, stöd och hjälpinsatser så att de klarar sin skolgång med godkänt 
betyg. Men det är läraren som avgör om det krävs stödåtgärder, därför är det av stor vikt att 
lärarna lyssnar till föräldrarnas åsikter om sitt barn. 
 
Thimon (1998) skriver att det finns två centrala delar i ett barns liv, först kommer familjen 
och därefter skolan. Därför är det enormt viktigt att samarbetet mellan skolan och föräldrarna 
fungerar bra. Om barnet upptäcker slitningar mellan föräldrarna och skolan är det lätt att de 
får en negativ bild av skolan. Denna balansgång kan vara svår att uppnå när det kommer till 
barn med neuropsykiatriska svårigheter. Om eleven i fråga inte har en diagnos, kan 
situationen i skolan vara ganska betungande för personalen eftersom en elev med 
neuropsykiatriska funktionshinder ofta har speciella behov. Att framföra de problem och 
funderingar som uppstår i skolan kring en viss elev till dennes föräldrar kan vara ganska 
känsligt, en del föräldrar vill kanske inte ens få en diagnos på sitt barn, eller se att deras barn 
skulle ha några svårigheter alls.  
 
Bergquist (2003) skriver att föräldrarna till barn i behov av särskilt stöd behöver få veta vilka 
svårigheter barnet har och vilka framsteg barnet gör. Lärarens uppgift är att tillsammans med 
föräldrarna stimulera barnets utveckling och att jobba tillsammans. Hon berättar också att 
föräldrar till barn i behov av särskilt stöd ibland erbjuds olika kurser under barnets förskoletid. 
På dessa kurser får föräldrarna möta andra föräldrar i samma situation, de får också möta 
lärare, läkare, tekniker och psykologer som är insatta i olika funktionshinders variationer. Det 
kan vara av vikt för föräldrarna att få träffa andra i samma situation anser Bergquist. Det kan 
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också vara bra för föräldrarna att veta så mycket som möjligt om sitt barns funktionshinder så 
de vet vilka stödinsatser och liknande som krävs. För att göra påtryckningar i skolan måste 
föräldrarna veta vilken rätt till lagstadgat stöd som deras barn har rätt till. 
 
Thimon (1998) skriver att det är av vikt att skolan tar tillvara på de kunskaper föräldrarna har 
om sitt barn, de är ju experter på barnet eftersom de känt denne hela livet. Alltså måste 
samarbetet med föräldrarna ske på deras villkor, de sitter inne med kunskap som man i skolan 
kan behöva ta tillvara på för att få arbetet kring barnet att fungera. Vill de inte att barnet ska 
diagnostiseras kanske de har några råd på hur man i skolan ska få arbetet att fungera kring 
barnet. Det som krävs är att man i skolan tillsammans med föräldrarna kommer fram till ett 
gemensamt mål och syfte för barnet. Det ska finnas både muntliga och skriftliga mål om hur 
samarbetet ska gå till. Barnet ska själv vara med så mycket som möjligt under utformandet av 
denna planering. Det är av vikt att all information om planering och liknade skickas hem till 
föräldrarna så de får översikt över vad som gäller. Man kan med fördel välja ut en person 
inom skolan som kan fungera som en kontaktperson med föräldrarna, vem det ska vara får 
man komma överens med föräldrarna om. 

En förälders tankar  
Malin Widerlöv (1999) skriver i boken Att handskas med skitungar del 2 om en del tankar och 
erfarenheter som hon som mamma till barn med neuropsykiatriska funktionshinder har. Hon 
menar att det inte alltid är så lätt för läraren att sätta sig in i en elevs tankar. Det är därför 
viktigt att samarbetet fungerar och att det finns ett ömsesidigt förtroendet mellan lärare och 
föräldrar, men tyvärr är det inte alltid så.  
 
Som förälder, menar författaren, upplever man kanske att barnets destruktiva beteende i 
skolan beror på att läraren inte förstår barnet och att det är dennes fel att det inte fungerar. I 
skolan å andra sidan kanske man lägger skulden på föräldrarna och i sådana fall kan det vara 
svårt att få samarbetet att fungera. Widerlöv anser att det som förälder kan vara svårt att ställa 
krav på skolan när barnet misslyckas och att man många gånger känner sig dömd som en 
dålig förälder och att skolan inte tar en på allvar. 
 
Ofta brister det i kunskap hos skolpersonalen, tycker Widerlöv, och det kan leda till att barn 
med NPF blir behandlade respektlöst och oprofessionellt. Hon menar att det är viktigt att 
kunskaperna ökar och att rätt resurser sätt in så att inte skolan lägger ut pengar på sånt som 
inte fungerar. 
 
Enligt författaren så är ett genomgående problem för barn med NPF att de har så ojämna 
kunskapsprofiler, detta tror hon kan leda till att dessa barn inte blir förstådda utan får 
kommentarer som; ”du kan om du vill”, och att de blir ansedda som lata. Därför menar hon, är 
det viktigt att skolan får mer kunskaper om de neuropsykiatriska funktionshindren så att de får 
en ökad förståelse, i annat fall kommer skolan inte att lyckas ge alla elever den hjälp och det 
stöd som de behöver för att nå målen. 
 
Widerlöv tycker att pedagogiken borde bygga på den kunskap som faktiskt finns om NPF, och 
att en del av arbetet i skolan borde bestå av träning i sociala färdigheter som för många 
”normala” barn är en självklarhet men som barn med NPF kan behöva stöd med. Något som 
författaren säger sig sakna både som förälder och i arbete med andra föräldrar är 
”pedagogiska principer som grundar sig på konsekvenserna av NPF”. (Widerlöv, 1999, s.21) 
Hon menar att det inte finns några tydliga riktlinjer för att kompensera dessa barns 
funktionsnedsättningar, varken i hemmet eller i skolan. 
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Widerlöv skriver att hon ofta hört skolpersonal som inte velat sätta elever i mindre grupper för 
att de i sådant fall skulle kunna känna sig utpekade. Detta anser hon vara ett underligt synsätt 
och menar att det faktum att dessa barn inte fungerar i ”normala ” skolmiljöer, där de har 
samma krav på sig som övriga ”normala” elever, borde vara nog så utpekande. 
 
”De här grupperna skall inte ses som en bunt slynglar som en duktig lärare äntligen fått 
ordning på en gång för alla. Ser man det så är det frestande att sätta in en slyngel till och 
hoppas på att den duktige läraren ska banka vett i den ungen också.” (Widerlöv, 1999, s.30) 
Hon menar att det är viktigt att läraren först får den befintliga gruppen att fungera innan man 
kan ta in en ny elev.  
 
Det räcker inte att använda kunskapen om NPF när vi utreder och ställer diagnos, anser 
författaren, utan kunskapen om dessa funktionshinder måste också införas i skolan. Sedan kan 
diagnosen fungera som ett redskap att öka förståelsen för barnet och för att höja kvaliteten på 
det möte som sker mellan elev och lärare. 

Särskilt stöd 
Åkerman och Liljeroth (1999) skriver att många barn med olika neuropsykiatriska 
funktionshinder kan ha svårigheter med det sociala samspelet, de tolkar signaler från andra 
människor på ett felaktigt sätt. Exempelvis har barn med funktionshinder ofta svårigheter med 
kontakt och kommunikation. Det kan vara bra för dessa barn att ha en stödperson, som är 
insatt i deras situation och svårigheter, att vända sig till. Likaså kan det vara en bra idé att 
använda sig av olika intressen eleven har för att engagera denne i undervisningen. 
Undervisningen ska inte utgå ifrån svårigheter, hinder eller störningar som eleven har utan bör 
främst grundas i individualiseringstanken, det vill säga att göra undervisningen så intressant 
och stimulerande som möjligt utifrån alla individers intresse. Det som går att skapa i skolan är 
en miljö som tilltalar, kommunikation och upplevelser som eleven själv kan ta till sig och 
omvandla till kunskap. Det ligger i lärarens förhållningssätt gentemot eleverna hur mycket de 
kan utvecklas och lära sig. Läraren får inte fastna i tanken att en elev har ett funktionshinder. 
Det gäller att tänka i vidare banor och komma på hur de individuella eleverna lär sig på olika 
sätt, oberoende på vilka svårigheter som de kan ha.  
 
Hansson (2001) skriver att skolornas nedskärningar i ekonomin påverkar barnens 
förutsättningar att få hjälp och stöd vid behov. Därför har det blivit ännu viktigare att barn 
med olika funktionshinder får diagnos för att på så sätt få sin lagstadgade hjälp. I vissa 
kommuner har barnpsykiatrin etablerat neuropsykiatriska team för att hjälpa och diagnostisera 
dessa barn. Metoderna att behandla barn med olika funktionshinder varierar även inom 
samma funktionshinder. Det är bra om skolan och föräldrarna jobbar på samma sätt kring 
barnet, det ger trygghet. 
 
De stöd som för det mesta föreslås i skolornas åtgärdsprogram är enligt skolverkets rapport, 
Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan (2003) följande: anpassning 
av arbetsformer/arbetssätt, anpassning av läromedel, anpassning av den fysiska miljön, 
förändring av klassens/gruppens sammansättning, att eleven placeras i liten grupp, särskild 
färdighetsträning, samt kompetensutveckling av personalen. 

Assistenter 
Persson och Lennartsson Stenlo (2005), skriver i sin rapport att samtliga skolledare inom den 
kommun de undersökt uppgav att elevassistenterna fått en viss form av fortbildning. Men 
utifrån undersökningar och enkätsvar inom samma kommun bland elevassistenterna
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framkommer det att endast en assistent genomgått en elevassistentsutbildning. Enligt 
rektorerna har fortbildningen mest bestått av kortkurser inom elevens behov. Rektorerna 
angav att mängden fortbildning låg på assistenternas eget initiativ, men att de helst såg att 
elevassistenterna hade en pedagogisk utbildning om det var möjligt. 
 
I rapporten angav samtliga rektorer och lärare att elevassistentens ansvar bestod i att stödja en 
enskild elev, men att elevassistenten också skulle kunna inrikta sig på resten av klassen. Målet 
för elevassistenten skulle alltså vara att hjälpa eleven att bli så självständig som möjligt.  
 
Alla rektorer och lärare var, enligt författarna, entydiga om att läraren skulle ha det 
pedagogiska ansvaret, däremot ansåg de att föräldrakontakten i huvudsak skulle skötas av 
elevassistenterna på grund av att dessa ofta jobbar på fritids och möter föräldrarna på 
morgonen och eftermiddagen. Det nämns också att assistenterna fått ta vissa pedagogiska 
bitar i klassrummet, något som senare av lärarna skylls på att assistenternas arbetsbeskrivning 
varit allt för otydlig. På de skolor där undersökningen genomförts saknades arbetsbeskrivning 
för elevassistenterna, av de intervjuade rektorerna ansåg hälften att arbetsbeskrivningen ändå 
var tydlig eftersom assistenterna jobbat ett tag på skolan och därför hade en tyst kunskap om 
vad de skulle göra. Resten av rektorerna medgav att arbetsbeskrivningen var en smula otydlig.  

Specialpedagogens ansvarsområden 
Specialpedagogen ska, enligt Ljungblad (1999), bistå läraren med kunskap kring elever och 
bistå dem när en bedömning av eleven ska ske. De kan också ha som uppgift att fördela de 
specialpedagogiska resurserna på skolan mellan de olika eleverna. Ett annat ansvarsområde 
denne har är att fördela den specialpedagogiska hjälp som han eller hon ska ge till eleverna. 
Specialpedagogerna har ofta som uppgift att upprätta åtgärdsprogram tillsammans med övriga 
berörda. 
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Metod 

Hermeneutisk vetenskapssyn 
Hermeneutik betyder kortfattat tolkningslära, enligt Wallén (1996), men ses även som en lära 
om förståelse och kommunikation. Några huvudpunkter inom hermeneutiken är förförståelse, 
tolkning av innebörder, att växla mellan del- och helhetsperspektiv och det ska ske i 
förhållande till ett sammanhang. Thurén (2002) instämmer och benämner detta ”hermeneutisk 
cirkel”. Vidare skriver han att hermeneutiken ofta förekommer inom humanvetenskaperna 
men också inom samhällsinriktade ämnen. Alltså figurerar den ofta i vetenskapliga 
sammanhang där man studerar människor.  

Kvalitativ metod  
Kvalitativ metod handlar enligt Nationalencyklopedin (1993 band 11) om olika arbetssätt där 
forskaren befinner sig i den sociala verkligheten som ska analyseras. Eftersom man i denna 
undersökningsmetod försöker åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta omfattar 
denna typ av undersökning med fördel bara en liten grupp människor. Undersökningsformen 
inriktar sig på kvalitet, inte kvantitet.   
 
Patel och Davidson (2003) menar att det intressanta i att studera den kvalitativa forskningens 
tolkning, är relationen mellan det normala, typiska och det speciella. Varje kvalitativ 
forskningsprocess är unik och kännetecknas av en god inre logik där varje del sammanfogas 
till en meningsfull helhet. Om analysen bygger på intervjuer är det viktigt att svaren på olika 
frågor ej rycks ur sitt sammanhang. Då studien baserats på intervjuer har vi strävat efter en 
god balans mellan citat av informanternas svar och egna kommenterande texter så att läsarna 
har möjlighet att själva tolka och bedöma trovärdigheten i texten.   
 
I vår kvalitativa studie har en viss generalisering ägt rum, enligt Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, och Wängnerud (2002), eftersom vi sammanställt våra olika intervjusvar under 
särskilda rubriker och på så sätt sammanfattat de intervjuades svar kopplade till våra 
centralbegrepp.  

Den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform 
Kvale (2001) skriver om den kvalitativa intervjuns förståelseform och hävdar att intervjun kan 
delas in i olika delar. Bland annat anser han att det är frågepersonens livsvärld och relation till 
den som ligger som grund för den kvalitativa intervjun. Intervjun går ut på att två personer 
talar om ett ämne som de båda är intresserade av. Vidare handlar det om mening, i den 
kvalitativa forskningsintervjun försöker man beskriva och förstå innebörden av vad den 
intervjuade berättar om sin livsvärld. Forskarens huvuduppgift är att förstå innebörden det den 
intervjuade säger. En annan central aspekt är att erhålla en nyanserad beskrivning av 
intervjuns kärna med de skillnader och variationer som finns.  
 
Enligt Kvale är intervjuaren främst ute efter att få reda på det specifika i frågepersonens 
vardag, inte bara den intervjuades allmänna åsikter. I den kvalitativa intervjun eftersträvas så 
rika och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt. Det gäller för intervjuarna att vara 
lyhörda för vad som sägs men också vara kritiska mot sina egna antaganden. Därför är det av 
vikt att intervjuaren försäkrar sig om att den tolkat uttalandet rätt. 
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Kvale anser att intervjuaren bör vara fokuserad på de teman som gäller så att intervjun 
uppfyller sitt syfte. Det händer att den intervjuades uttalanden ibland är mångtydiga, men den 
kvalitativa forskningsintervjun har inte som mål att komma fram till entydighet utan är till för 
att fånga aspekter sedda från olika synvinklar. På samma sätt kan det också ske under 
intervjuns gång att frågepersonen ändrar sin åsikt i någon fråga. Detta var vi medvetna om att 
det kunde ske, och det är ingenting negativt i sig utan kan bero på att den intervjuade inte har 
tänkt igenom sin egen uppfattning förut och kommer till nya insikter under intervjuns gång.   
 
En viss känslighet hos intervjuaren är också av vikt för att få ett bra resultat enligt Kvale. 
Förkunskap blandat med en förmåga att vara lyhörd och ta till sig det efterforskade temats alla 
nyanser gör intervjun tillförlitlig. Förhållandet mellan frågepersonen och intervjuaren 
påverkar resultatet beroende på om de är jämställda och om intervjuaren visar ett intresse för 
det som sägs. En intervjusituation där frågepersonen hamnar i ett sorts underläge och börjar 
försvara sig utgör inget lämpligt material till en forskningsuppsats. Oftast brukar 
frågepersonerna tycka att intervjun är en positiv upplevelse eftersom den ger dem möjlighet 
att berätta om något som rör dem och deras värld, det är inte ofta en person visar ett sådant 
intresse och vill lyssna på ens åsikter i en hel timme, anser Kvale. 

Nackdelar 
Det negativa med den kvalitativa forskningsintervjun är att den inte är så strukturerad, 
Esaiasson m.fl. (2002) skriver att det inte är säkert att man erhåller likvärdiga svar från alla de 
olika svarspersonerna. Ytterligare negativa aspekter kan vara medveten eller omedveten 
påverkan från intervjuaren och exempelvis anpassning från den intervjuades håll. Svårigheter 
som kan uppvägas genom att ha dessa aspekter i huvudet och tänka på sitt eget kroppsspråk 
när man intervjuar och försöka att hålla en så objektiv samtalston som möjligt. Konsekvensen 
av att erbjuda intervjupersonerna anonymitet i det skrivna arbetet är att det kan begränsa 
analysen i arbetet.  
 
En nackdel med att skriva ut intervjuerna, är enligt Patel och Davidson (2003) att det skrivna 
ordet inte är detsamma som det talade, man missar aspekter som mimik, betoningar, ironier 
och kroppsspråk hos den intervjuade. Talspråket är inte heller alltid grammatiskt korrekt och 
meningarna kan under intervjuns gång bli ofullständiga, detta är en aspekt som vi var 
medvetna om. Vidare var vi medvetna om de negativa aspekterna av att inte ha valt 
främlingar som intervjupersoner, anledningen till att man bör välja främlingar är att det är 
lättare att upprätthålla en vetenskaplig distans till undersökningspersonerna om man inte 
känner dem. Dessutom kan det vara lättare för dem att öppna sig för någon de inte känner och 
kommer att träffa igen. 

Fördelar 
Det positiva med en intervjuundersökning är, enligt Esaiasson m.fl. (2002), att man kan fråga 
intervjupersonerna om varför de inte vill svara på frågorna. Man har också möjlighet att se 
och tolka kroppsspråket och reaktioner hos personen ifråga. Anledningen till att vi valde 
besöksintervjuer istället för telefonintervjuer var att vi skulle kunna ställa flera frågor. En 
telefonintervju får, enligt Esaiasson, bara pågå i 10- 15 minuter för att behålla 
frågepersonernas koncentration och med tanke på antalet frågor så behövde vi längre tid än så 
på oss. Möjligheten till kontroll över svarssituationen ökar med en personlig intervju, 
intervjupersonen har möjlighet att fråga om något anses som oklart. Intervjuaren ser också att 
det är intervjupersonen som svarar på frågorna utan att ta till hjälpmedel av olika slag. 
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Fördelarna med kommunikativ validitet som vi har använt oss av har varit att vi har kunnat 
hjälpas åt att nå den mest troliga innebörden av det sagda. Denna metod har varit den bästa för 
oss eftersom vi varit tre personer som har kunnat diskutera och därför har fördelarna med 
denna metod övervägt de negativa aspekterna. Vi har också använt en hermeneutiks 
tolkningslära som bygger mycket på förförståelse för att göra våra tolkningar rimliga. 
Eftersom vi har förförståelse ansåg vi att detta var en bra metod för oss, dessutom används 
den oftast i den här typen av undersökningar. 

Validitet, reliabilitet och generalisering 
Kvale (2001) skriver om tre begrepp som används mycket i vetenskapliga studier, han kallar 
dem en helig treenighet. Begreppen är validitet, reliabilitet och generalisering och han anser 
att dessa begrepp bör finnas med i alla forskningsrapporter.  
 
Validitet innebär en sträng skiljelinje mellan sanning och osanning, det vill säga, den visar 
graden av sanningsenlighet och tillförlitlighet i en undersökning. Kvale beskriver sju olika 
stadier vad gäller validitet i en intervjuundersökning. Den första av dessa är tematisering, det 
vill säga hur väl forskningsfrågorna överensstämmer med de teoretiska delarna. Planeringen 
och de metoder som används bör återknyta till ämnet i fråga. I intervjun gäller validiteten 
faktorer som tillförlitligheten hos intervjupersonens rapporter, som intervjuare är det ett måste 
att ifrågasätta meningen i det som sägs och att alltid kontrollera informationen som erhållits. 
Utskriftens validitet gäller hur översättningen från talspråk till skriftspråk har gått till och 
vilket val av språkform som används. Analysen handlar mest om hur tolkningen har gått till 
och om denna är logiskt hållbar. Validitet innefattar vikten av att inse vad som är relevant för 
en specifik studie. Rapporteringen i sin tur handlar om hur undersökningens huvudresultat är 
upplagt och vilken roll läsaren ska spela.  
 
Reliabilitet eller objektivitet, handlar, enligt Kvale, om förmågan att undersöka sina frågor 
och att se att de inte är ledande på något vis. Reliabiliteten kan ifrågasättas om man vinklat 
frågan utan att vara medveten om det. Det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet 
för att motverka godtycklig subjektivitet. Enligt Nationalencyklopedin (1994 band 15) handlar 
reliabilitet om pålitligheten hos uppmätta värden i ett experiment, detta kan bekräftas genom 
att experimentet kan upprepas med likartat resultat. 
 
Generalisering innebär, enligt Kvale, att sortera in resultat under olika rubriker, sammanställa 
och finna likheter och gemensamma nämnare för undersökningspersonerna. Den kvalitativa 
undersökningen karaktäriseras av att forskaren sätter sig in i den observerades situation och 
reflekterar över innebörderna kring det undersökta. 

Förförståelse 
Inom vår grupp finns en förförståelse i ämnet genom personliga erfarenheter av att vara 
förälder till barn med neuropsykiatriska funktionshinder/svårigheter. I egenskap av föräldrar 
har vi deltagit i föräldrautbildningar, föräldranätverk och närvarat vid föreläsningar. 
Dessutom har vi alla under vår utbildning läst en 20 poängskurs i specialpedagogik och 
konflikthantering. Under den kursen och vid andra tillfällen under vår utbildning har vi gjort 
arbeten som berör ämnet, till exempel om Tourettes syndrom och om tillbakadragna barn. Vi 
har i alla dessa sammanhang träffat på föräldrar till barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder och i många fall fått ta del av deras upplevelse av sina barns skolgång. Vi har 
även, på grund av eget intresse, läst en hel del litteratur och annat informationsmaterial i 
ämnet. 
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Samtalsintervju 
Vi valde att göra en intervju i samtalsform, en så kallad samtalsintervju. Samtalsintervjun 
räknas ofta som en kvalitativ undersökning, enligt Esaiasson m.fl. (2002) eftersom den 
primärt söker efter kvalitéer det vill säga förekomst eller avsaknad av olika kategorier. 
Esaiasson m.fl. skriver att samtalsintervjun omfattar ett led frågor som utformats efter olika 
centralbegrepp eller teman. Det viktiga i tekniken är att hålla sig till de centrala begreppen 
under frågeformuleringen, det vill säga att knyta an frågorna till undersökningens 
problemställning. Eftersom detta är en samtalsintervju är nästa viktiga steg att tänka 
dynamiskt och se till att skapa en situation så samtalet hålls flytande. Det gäller att motivera 
intervjupersonerna att berätta spontant om sin situation och sina åsikter.  
 
Eftersom vi har ställt en rad standardiserade frågor, det vill säga likadana frågor, till sex 
personer, kan detta betraktas som en respondentundersökning. Grunden i denna 
undersökningsform ligger i att se mönster i de svar som undersökningsgruppen ger för att 
sedan kunna beskriva och förklara hur de olika individernas åsikter skiljer sig åt. Vår 
frågeundersökning tillhör en mellanform med öppna frågor, det vill säga, frågor utan ett i 
förväg bestämt svarsalternativ. Personerna fick berätta vad de ville ha sagt och en viss grad av 
dialog i form av uppföljningsfrågor förekom i vår undersökning. 
 
Respondentundersökningen har inga större krav på hur många personer som intervjuas, den 
sätter heller inte några större krav på längd av intervjuerna i fråga. Det viktigaste i denna form 
av intervju är att ta fasta på syftet med undersökningen, standardiseringen och dialogen som 
förs när det gäller frågor och svar. I respondentundersökningen är det svarspersonerna, deras 
tankar och uppfattningar som står som grund, det är de som är studieobjekten. 

Intervjuundersökning 
Vi har genomfört en intervjuundersökning som enligt Esaiasson m.fl. (2002) bygger på en 
muntlig kommunikation, vi har använt oss av så kallade personliga besöksintervjuer som 
genomförts i frågepersonernas hem, eller där de föredragit. Vid intervjutillfällena har vi varit 
två stycken så den ena kunde ställa frågorna och koncentrera sig på att frågeställningarna 
besvarades, medan den andre antecknade. Vi har också använt oss av bandspelare för att 
försäkra oss om att vi fått validitet, det vill säga tillförlitlighet eller sanningsenligt resultat, i 
vår undersökning.  
 
Våra intervjufrågor var korta, vi ansåg att det var viktigast att svaren blev uttömmande. När vi 
börjat göra intervjuerna insåg vi att det var nödvändigt att flytta om en del frågor så att de 
hamnade under rätt centralbegrepp. Dessutom tog vi bort några frågor som vi ansåg blev 
besvarade redan i början av intervjun och sedan lade vi till några frågor som var relevanta för 
vårt arbete (se bilaga 1 och 2). Vi använde oss av tematiska frågor som knöt an till syftet. För 
att få samtalet att flyta på och för att få mer innehållsrika svar användes uppföljningsfrågor. 
De flesta frågeformuleringarna var skrivna så att de skulle vara öppna för att inte begränsa 
svaret från intervjupersonen. Vi var medvetna om att det kunde bli nödvändigt att använda 
direkta frågor om intervjupersonerna kom ifrån ämnet. Tolkande frågor har med fördel 
använts då vi behövt kontrollera om vi förstått resonemanget rätt. Vi avslutade med en öppen 
fråga som täckte arbetet i stort för att låta frågepersonen förtydliga sig eller säga något den 
glömt ta upp under intervjuns tidigare skede.  
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Intervjupersonerna 
Intervjupersonerna bestod av föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder som 
gått grundskola i Skellefteå kommun under de senaste tio åren. Genom våra frågeställningar 
har vi velat beskriva hur dessa föräldrar sett på det stöd deras barn fått under sin skoltid. 
Urvalet har begränsats till föräldrar som vi kommit i kontakt med i föräldragrupper inom 
habilitering och intresseorganisationer, man kan säga att det är ett strategiskt urval. 
 
I Metodpraktikan Esaiasson m.fl. (2002) ger Grant McCracken tre allmänna råd om hur 
urvalet av undersökningsgruppen bör göras. Intervjuaren bör välja ett fåtal intervjupersoner 
som är främlingar och inte subjektiva experter. Eftersom undersökningsgruppen vi var ute 
efter är så pass liten och komplicerad att få tag på, blev vi tvungna att använda oss av de 
kontakter vi har. Vi tog en första kontakt med intervjupersonerna via telefon och några 
tillfrågade vi vid personliga möten. 

Etiskt förhållningssätt 
I samtalsintervjun är det, enligt Esaiasson m.fl. (2002) viktigt att vara etisk i sitt 
förhållningssätt eftersom man talar som i ett vardagligt samtal. Som grund för vår 
undersökning har vi försökt uppfylla de olika forskningsetiska principernas fyra huvudkrav 
som är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Vi upplyste intervjupersonerna om att samtalet skulle ligga som grund i en vetenskaplig 
studie, samt informerade om syftet med vårt arbete, därmed uppfyllde vi informationskravet. 
Samtyckeskravet handlade om att ge dem rätten att själva bestämma om de ville medverka, vi 
gav dem också möjligheten att påverka hur länge intervjun skulle hålla på och om de hade 
speciella villkor på vart de ville intervjuas uppfyllde vi också dessa krav. 
Konfidientialitetskravet innebär att vi lät de intervjuade vara anonyma för att vi skulle kunna 
ställa känsliga frågor utan att personerna behövde känna sig oroliga för att svara. Dock valde 
vi att nämna i vilken kommun vi utfört studien eftersom, det inte går att identifiera de utvalda 
intervjupersonerna genom detta. Det kunde vara intressant att undersöka den kommun där vi 
själva kommer att arbeta. Vi var enligt nyttjandekravet medvetna om att de uppgifter vi hade 
samlat endast fick användas till forskningsändamål och har inte för avsikt att använda dem i 
något annat syfte.  

Analys 
Vi har skrivit våra frågor utifrån våra centralbegrepp och vårt syfte. Vi har fört anteckningar 
och bandat de sex intervjuerna. Sedan har vi skrivit ner dem i sin helhet, ett sätt som 
Esaiasson m.fl. (2002) förordar. Efter detta har vi jämfört de olika intervjuerna med varandra 
för att se frekvensen av likheter och olikheter i deras åsikter utifrån centralbegreppen i vårt 
arbete. Därefter har vi sammanfattat intervjuerna i en löpande text för att få en beskrivning av 
föräldrarnas åsikter. 
 
Hur redovisas då analysen? Svaren på en fråga bör framföras i korthet, enligt författarna, steg 
två är att använda sig av belysande citat och exempel från själva intervjutillfället och slutligen 
avrunda med våra egna kommentarer i diskussionen. 
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Hermeneutisk tolkning 
Hermeneutisk tolkning är enligt Starrin och Svensson (1998) en metod som handlar om att 
pröva tolkningar. För att kunna tyda en intervju krävs erfarenhet, fantasi och kreativitet. 
Forskare måste pröva sina tolkningar och ställa frågan om det finns andra möjliga tolkningar. 
Vi har aktivt ifrågasatt våra tolkningar, även sådant som talar mot dem.  
 
Kvale (2001) skriver att det kan vara bra att vara flera tolkare eftersom man får större 
tolkningsmöjligheter och detta i sin tur ger mer validitet i resultatet, eftersom vi har varit tre 
stycken som har tolkat intervjuerna så har vi uppfyllt dessa krav. Vi har tillsammans 
kategoriserat de olika uttalandena och tolkat dem så neutralt som möjligt, genom att vara 
objektiva under tolkningen så anser vi att vi har hållit på arbetets vetenskaplighet. 
 
Som Esaiasson m.fl. (2002) skriver så har vi, för att undvika att våra tolkningar blir 
spekulativa, hållit oss till den manifesta innebörden, det vill säga vi håller oss till det sagda 
och tolkar inte allt för mycket ”mellan raderna”. Generella beskrivningar kan vara lämpliga 
att använda sig av för att korta ned det sagda och få flyt i skrivandet.  
 
Esaiasson m.fl. skriver vidare att uttalanden kan delas in i betydelsebärande enheter och 
jämföras utifrån vilken frekvens användandet av olika uttryck och åsikter förekommer. Vi var 
medvetna om att det var vi som forskare som hade rätten att tolka och bestämma om varje 
analysenhet skulle väga lika tungt i den stora analysen, det vill säga att vi som forskare fick 
välja och känna efter vad vi tyckte var väsentligast i de intervjuades åsikter. Variablerna eller 
skillnaderna hjälpte oss att inse vilka egenskaper hos svaren som vi ville undersöka. Sedan 
använde vi förklarande frågeställningar om en fråga missuppfattades eller tolkades fel av 
intervjupersonerna eftersom det är upp till intervjuaren att förklara dessa bättre vid behov. 

Källkritik 
Vi var medvetna om kravet på källkritik, och de regler som enligt Esaiasson m.fl. (2002) 
gällde; äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Vid vår sökning på Internet har vi hållit 
oss till oberoende källor som är skrivna av läkare eller forskare. Dessa sidor och material har 
vi sökt via Luleås bibliotekssida under sökverktyg för att få seriösa och godkända sidor som 
grund till vårt arbete. Vi har begränsat urvalet till att gälla källor skrivna för mindre är tio år 
sedan för att göra materialet så aktuellt som möjligt och för att hålla på samtidighetsprincipen. 
I så stor utsträckning som möjligt har vi gått tillbaka till primärkällan av materialet för att 
undkomma tolkningar som ej räknas som tillförlitliga och för att få äkthet i vårt arbete. 
Tendenskriteriet, av Esaiasson m.fl., har hjälpt oss att fundera systematiskt på hur en text vi 
läst har blivit till, genom att vi undersökt källorna till texten har vi kunnat se att denne inte är 
en tolkning av en tidigare skriven text. Vi har använt en mångfald av material för att öka 
trovärdigheten, genom att ta del av olika källor finner vi att vissa fakta upprepas och detta ger 
då en ökad trovärdighet. 
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Resultat 
 
 
Vårt arbete är skrivet med kommunikativ validitet, enligt Kvale (2001), det vill säga att vi har 
använt oss av tolkningsdiskussioner för att fastställa vårt resultat. I denna diskussion har vi 
argumenterat för eller emot dessa tolkningar. Resultatet är skrivet i löpande text. Vi har 
intervjuat sex föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder, vi har valt att 
benämna dem som förälder A, barn A, förälder B och barn B, och så vidare för att särskilja 
dem utan att avslöja deras identitet. Under varje rubrik i resultatet har vi gjort en 
sammanställning av svaren på intervjufrågorna (intervjufrågor se bilaga 1) sedan följer en 
sammanfattning av övriga kommentarer i frågan. I de fall där föräldrarna inte haft några 
övriga kommentarer, finns de inte med under den rubriken. Rubrikerna utgår från våra 
centralbegrepp, ordningen på dessa har vi ändrat i resultat- och diskussionsavsnitten på grund 
av att vi ville få en naturligare följd i intervjuerna. I dessa avsnitt av arbetet följer rubrikerna 
samma ordning som intervjufrågorna Vi avslutar med att låta några föräldrar komma till tals 
genom några citat som kanske inte direkt hör hemma under någon av rubrikerna, men som vi 
anser intressanta för vårat arbete. 

Särskilt stöd 
Samtliga barn till de intervjuade föräldrarna hade fått någon form av stöd i skolan. Fyra av 
barnen har fått assistent, tre barn har fått möjlighet att arbeta i mindre grupp, i fyra fall har 
läraren fått råd och stöd av kompetens utanför skolan, av till exempel logoped. Två elever har 
fått stöd av specialpedagog, två elever har gått om en årskurs. Dessutom har det gjorts 
anpassningar av skolmiljön, tre av barnen har fått en avskärmad plats i klassrummet, två av 
barnen har haft möjlighet att gå ifrån, tre av barnen har fått sin undervisning helt eller delvis i 
mindre rum. Andra former av stöd som nämns är anpassning av läromedel, hjälpmedel till 
exempel dator, avskärmning med hjälp av freestyle, möjlighet att göra läxor under skoltid, 
möjlighet att påverka hur dagsschemat ser ut. 
 
Föräldrarnas övriga kommentarer: 
Förälder A berättar att när barn A började skolår 1 ordnade skolans rektor så att barnet fick en 
assistent trots att barnet inte hade någon diagnos. Klassläraren var mycket negativt inställd 
och var inte intresserad av att ha barnet i klassrummet alls, dessutom påstod läraren att barn A 
aldrig skulle kunna lära sig siffror och bokstäver. Lärarna visste inte vad de skulle ge eleven 
för material. Så barn A satt bara av sitt första år. När barn A började skolår 2 hade denne fått 
en diagnos och då stod det en ny assistent där första skoldagen. Hon hade lång erfarenhet av 
att vara assistent, men hon var inte van vid den här typen av barn, så efter en tid slutade hon. 
Då fick barnet en ny assistent som de fick behålla i sex år, denne var enligt förälder A 
suveränt duktig. Barn A fick efter skolår 2 börja i en åldersintegrerad klass och då lät 
föräldrarna barn A gå om tvåan eftersom denne bara suttit av sitt första år. Barn A fick 
dessutom extra hjälp av en lärare utifrån som visade lärarna i skolan hur barn A behövde 
undervisas. Barn A fick också en engagerad speciallärare som jobbade med eleven under 
resterande tid på den skolan. Barnets nya klasslärare var både positiv och duktig, därför flöt 
skolan på bra tills barnet hade gått ut skolår 6, då valde föräldrarna att byta skola åt barnet.  
 
Förälder C tyckte att det var viktigt vilken assistent barn C fick då detta barn gärna testar 
gränserna. Barn C har fått prova flera olika varianter på arbetsmiljöer, dessutom har eleven 
fått möjlighet att göra proven muntligt och under en utökad tidsmarginal. 
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Barn D fick stöd ganska sent under sin skoltid, det har sett ut på följande sätt: Hjälp med läs- 
och skrivsvårigheter som senare utökades till att gälla alla ämnen. Arbete i speciella grupper 
med individuell anpassning och särskilt stöd där eleven hade svårigheter, där var det noga 
med att det skulle vara av eleven känd personal. Möjlighet att utföra allt arbete på skoltid och 
därmed slippa hemläxor. Eleven har även fått gå om ett skolår. Eleven har i dagsläget inget 
stöd, då den nya skolan inte ser några svårigheter, förutom en person som barn D kan vända 
sig till vid behov av samtal. Den förändring som gjorts i skolmiljön är att man gjort ett avskilt 
hörn där eleven kan sitta i fred. 
 
Barn E fick en extra resurslärare som var specialutbildad för att hjälpa barn med liknande 
svårigheter, men föräldrarna har fått kämpa för att få denna hjälp, kanske gick det bättre på 
grund av att det fanns ett till barn i samma klass som hade liknande svårigheter. Klassen var 
liten och det hjälpte också barn E en hel del, det har inte gjorts någon förändring i skolmiljön 
för att anpassa till barnet.  
 
Barn F har fått stöd redan från förskoleklass. Första läraren ansåg att barnet var assistentens 
ansvar. När de fick en ny lärare infördes struktur, ordning och reda i undervisningen, samt 
utvecklingsplaner. På grund av omorganisationer i skolan som inte passade barnet beslutade 
föräldrarna att byta skola. På den nya skolan fick barn F enskild undervisning med 
pedagogiskt utbildad assistent. I nuläget har eleven egen lärare, eget utrymme, möjlighet till 
lek och arbete samt möjlighet att påverka dagsschemat.  

Åtgärdsprogram 
Två av barnen har haft åtgärdsprogram redan från skolstart, ytterligare ett av barnen har haft 
åtgärdsprogram i en tidigare skola. En av föräldrarna säger sig inte komma ihåg huruvida 
barnet haft något åtgärdsprogram. De övriga har inte haft något åtgärdsprogram, däremot har 
det förekommit möten där elevernas skolgång planerats.  För ett av barnen har det aldrig 
förekommit några möten för att planera barnets skolgång. I de fall barnen har haft 
åtgärdsprogram har dessa även följts upp regelbundet och föräldrarna har fått medverka vid 
upprättandet av åtgärdsprogrammen. 
 
Föräldrarnas övriga kommentarer: 
Förälder C säger att det har förekommit en mängd möten där förslag för elevens skolgång 
diskuterats, dessa har även följts av utvärdering där man diskuterat hur det har fungerat och 
hur man ska gå vidare. Förälder C tycker att det man kommit överens om på dessa möten 
också har blivit av och att inget runnit ut i sanden, förälder C upplever att skolpersonalen varit 
engagerade i barnet.  
 
Barn D hade åtgärdsprogram på sin tidigare skola, föräldrarna var med och upprättade det och 
det följdes upp varannan månad. Elevens nuvarande skola anser inte att det finns något behov 
av ett åtgärdsprogram, något som förälder D ställer sig tveksam till, de har dock haft ett möte. 
 
Barn F har haft åtgärdsprogram redan från förskoleklassen, åtgärdsprogrammen har varit av 
skiftande kvalitet och det är först nu som föräldern tycker det börjar bli kvalité på det. Ett 
åtgärdsprogram vägrade föräldern att skriva under, eftersom denne inte tyckte att 
dokumentationen överensstämde med det de pratat om och förälderns åsikter inte kom fram i 
dokumentet. Just nu är förälder F nöjd med de insatser som gjorts, de kan inte vara bättre. Det 
förälder F har haft att invända mot i de tidigare åtgärdsprogrammen var att det uttrycktes 
alldeles för ”flummigt” och oprecist vem som var ansvarig för vad. Föräldern anser att om en 
person inte gjort det den blivit ålagd att göra, så har denne inte behövt stå till svars för det.
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Föräldrainflytande 
Alla utom en har måsta påverka skolan, i större eller mindre omfattning, för att deras barn 
skulle få stöd. Tre av föräldrarna har erfarenhet av att de fått strida för att få behålla det stöd 
barnet tidigare erhållit. Två av föräldrarna har fått höra att det beror på ekonomiska orsaker då 
stöd uteblivit, en tredje förälder kunde ”läsa mellan raderna” att det hade ekonomiska orsaker. 
En förälder har fått som förklaring till uteblivet stöd att barnet, enligt skolan inte är i behov av 
något stöd. Samtliga föräldrar tycker att skolpersonalen inte haft tillräcklig kunskap om deras 
barns funktionshinder. Fem av sex föräldrar ansåg att de själva hade nog med kunskap om 
barnets funktionshinder för att kunna påverka skolan, denna kunskap hade de till största del 
skaffat sig på egen hand. Flera av föräldrarna uttryckte dock en önskan om att lära sig ännu 
mer. De föräldrar vars barn hade assistent har inte fått vara med i valet av assistent, en av 
föräldrarna hade dock fått komma med önskemål om vissa egenskaper. När det gäller byte av 
assistent så har tre av fyra fått information i förväg. 
 
Föräldrarnas övriga kommentarer: 
Barn As första lärare ringde många samtal utan att prata med föräldrarna. Plötsligt blev 
föräldrarna uppringda av en rektor från särskolan. Denne berättade att hon blivit uppringd av 
barnets lärare och tillfrågats om eleven kunde få börja gå där. Rektorn ville bara informera 
föräldrarna om att det var de som bestämde om detta. Läraren hade ringt detta samtal utan att 
ens prata med föräldrarna, detta gjorde att de kände sig motarbetade. Något år senare frågade 
rektorn barnets assistent vad denne skulle jobba med under hösten, när assistenten sa att han 
skulle jobba med barn A påstod rektorn att eleven skulle flytta. Rektorn hade pratat med en 
rektor på en annan skola och de hade tillsammans bestämt att barnet skulle börja där. Men 
föräldrarna hade inte fått höra någonting. Sådana händelser gjorde att föräldrarna kände sig 
lite uppgivna och fick dem att inse att mycket föregick utan deras vetskap. Föräldrarna till 
barn A har hela tiden fått påpekat för sig av rektorn hur mycket extralärarna kostade och hur 
dyrt materialet var. Samtidigt så har pengar som varit avsatta för barn A använts åt att skaffa 
stöd för andra barn som också varit i behov av åtgärder, men som saknat diagnos och därför 
inte fått egna pengar. Föräldrarna har gång på gång fått höra hur mycket deras barn kostar, 
den exakta summan. När det gäller möten på skolan tycker föräldern att det är svårt att sitta 
ensam med en grupp lärare och försöka förklara för dem hur man vill att de skall arbeta med 
ens barn. Lärarna tycker sig redan sitta på all kunskap och ser föräldrarna som ett slags 
undantag. Föräldern minns speciellt ett möte där läraren satt som någon slags ordförande och 
bara ville ha bort A från skolan. Men då hade föräldrarna några från habiliteringen och en 
kurator med sig och kuratorn klargjorde att barn A var inskriven i LSS (Lagen om Särskilt 
Stöd) och därmed hade vissa rättigheter. Läraren som verkat ha som avsikt att styra mötet, 
förstod att det inte skulle gå, berättar förälder A. Under elevens skoltid har personalen fått viss 
fortbildning, två dagar med föreläsningar, assistenten har också kunnat bidra med råd till 
lärarna, då denne har lång erfarenhet av arbete med personer som har neuropsykiatriska 
funktionshinder.   
 
Förälder B säger att det var svårt för lärarna, de visste inte riktigt vad NPF var för någonting 
och hur de skulle agera i vissa situationer, så de fick prova sig fram och ta till sig kunskap 
efter eget intresse. De gjorde enligt förälder B så gott de kunde men de fick ingen utbildning 
eller fortbildning. 
 
Förälder C anser inte att skolan har tillräckligt med kunskap om barnets funktionshinder, det 
var föräldern själv som uppmärksammade personalen på eventuell diagnos. Föräldern menar 
att skolpersonalen borde har sett tendenserna först. Förälder C tycker att så pass mycket 
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kunskap borde skolan ha att de skulle ha uppmärksammat problemet och inte beskylla barnet 
för att vara ouppfostrat.  
 
Förälder D berättar att nuvarande skola anser att allt fungerar bra och att eleven inte har några 
svårigheter, detta ställer sig föräldern sig mycket frågande inför. "Hur kan alla svårigheter 
bara ha försvunnit", säger förälder D. Samarbetet med skolan fungerar inte bra i nuläget. 
Förälder D anser att den nuvarande skolan inte har tillräckliga kunskaper om barnets 
svårigheter, däremot anser föräldern att de kunskaperna fanns på den tidigare skolan.  
 
Föräldrarna till barn E har haft möten med rektorn bland annat för de har hela tiden velat ha 
mer stöd till barnet än vad de fått. De har fått tjata sig till att få ha speciella möten och inga 
papper har skrivits. Periodvis har det varit kämpigt, som när en psykolog skulle undersöka 
barnet och bara tittade på denne och sa att barnet inte behövde någon hjälp. Då fick 
föräldrarna verkligen strida för att något skulle göras. Efter att under en tid fått hjälp av en 
specialpedagog, så togs den uppgiften över av en nyutexaminerad lärare med kompetens inom 
ett praktiskt ämne och helt utan någon kompetens inom specialpedagogik.  Barn E fick sitta 
med denne lärare medan resten av klassen hade den vanlige klassläraren, föräldrarna tyckte att 
det var bra att låta barnet vara i en liten grupp men barnet som hade gått framåt i sin 
utveckling med den specialutbildade läraren, stannade nu helt i sin inlärning. När barnet 
skulle gå över till de senare åren fick föräldrarna ett blankt nej till extrahjälp från skolan, men 
barnets lärare hjälpte dem att prata med de nya lärarna. ”Det gäller verkligen att kämpa för att 
få hjälp” anser förälder E. 
 
I början fick barn F promenader, lek och sagoläsning med assistenten istället för undervisning, 
något som förälder F ej var införstådd med och inte uppskattade. Det blev skillnad på stödet 
anser föräldern, då barnet bytte skola, de har en helt annan grundinställning på den nuvarande 
skolan och föräldern tror den grundar sig på en annan kompetens. Om man inte har erfarenhet 
av neuropsykiatriska funktionshinder har man svårt att tänka hur vissa elever fungerar i olika 
situationer, man vet inte varför de reagerar på det sättet, anser förälder F. Föräldern tycker 
också att man måste ha kunskap, en bred generell kunskap och sen måste man ha en 
individuell kunskap om varje elev eftersom alla elever är olika. Det kan skilja mycket vad 
gäller behov, mellan två individer trots att man har samma diagnos. Föräldern tror att 
personalen fått kompetensutbildning. Men det är skillnad på att få utbildning och att ta emot 
utbildning. Säkert har de fått någon studiedag här och där, men oftast räcker inte det, de måste 
ha ett personligt intresse av att lära sig, för då söker de kunskap på ett annat sätt. Om man inte 
har intresset går man miste om mycket av den kunskap man blir serverad. Den nuvarande 
läraren har fått viss utbildning, dessutom har föräldern överöst denne med litteratur i ämnet.  
De gånger förälder F inte varit nöjd med stödet kan föräldern tänka sig att det beror på att 
dennes ambitionsnivå och krav har legat högre än pedagogernas. Föräldern anser att 
personalen lyssnar på denne, då de sitter i träffar. Förälder F tycker att de försöker enas om en 
gemensam linje och dra åt samma håll när de har möten på skolan angående stöd till barnet.  

Diagnos 
Föräldrarna till de barn som har diagnos, anser att det varit lättare att få stöd i skolan sedan 
diagnos ställts. Fyra av föräldrarna har eller har haft kontakt med habiliteringen (där barn med 
vissa diagnoser blir inskrivna) eller Barn och Ungdoms Psykiatrisk mottagning (BUP), tre av 
dessa föräldrar är eller har varit med i en föräldraförening. 
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Föräldrarnas övriga kommentarer:  
När barn A fått diagnos blev denne mer accepterad av en del lärare medan andra tyckte att det 
blev jobbigt. En del lärare brydde sig inte alls, eftersom barnet hade assistent. När assistenten 
var sjuk fick barn A inget stöd alls. Om föräldrarna sökt hjälp av habiliteringen har de ställt 
upp, ibland har det inte gått om det varit för kort varsel. Föräldern till barn A har också gått 
med i Rörelsehindrad Barn och Ungdom (RBU) mest för att träffa andra föräldrar i samma 
situation och ha möjlighet att ventilera. ”Det är bra att se att man inte är ensam i den där 
världen” säger förälder A. 
 
Förälder D har inte fått något stöd från annat håll, bara indirekt genom skolan som varit i 
kontakt med BUP och habiliteringen. 
  
I slutet av mellanstadiet började barn Es fröken säga att barnet hade uttalade svårigheter men 
barn E har aldrig haft någon diagnos. Det som påpekats för föräldrarna tidigare var att barnet 
bara uppfyllde vissa kriterier men inte tillräckligt många för att få en diagnos. Logopeden som 
barn E hade på dagis ställde heller ingen diagnos eller trodde inte det behövdes. Hon tyckte 
det var olika saker som behövdes tränas upp bara. Föräldern ser, såhär i efterhand, att barnet 
har problem med mer och större saker än vad föräldern insett tidigare, men det har aldrig 
blivit utrett. Barnet pratar inte så mycket, är väldigt försiktig och pratar inte gärna högt i 
klassrummet. Föräldrarna till barn E har inte fått någon hjälp från habiliteringen eller 
föräldraföreningar. Det var personalen som tog kontakt med logopeden och föräldrarna 
träffade aldrig henne. Föräldern anser att det annars hade varit ovärderligt att ha stöd och 
hjälp av logopeden, för personalen också, men denne slutade tyvärr sin anställning.  
 
Förälder F tycker sig inte ha fått något stöd från habiliteringen, trots att barnet är inskrivet där. 
I förskoleklass fick föräldern hjälp av habiliteringen vid upprättande av åtgärdsprogram. 
Senare har förälder F fått hjälp från hörselpedagog med översyn av ljudnivån på skolan. 
Psykolog från habiliteringen har varit med när föräldern har känt sig i behov av stöd vid 
möten på skolan. Skolan har fått hjälp av specialpedagogiska institutet, men inte föräldern 
själv. Förälder F har försökt få hjälpmedel genom habiliteringen, men blivit nekad. 

Är du nöjd med skolans arbete i stort? 
I stort anser förälder A att denne är nöjd med arbetet skolan utfört. Däremot har de fått ha ett 
möte om personalens bemötande. Barn As storasyskon ansåg att det var jobbigt att hämta A 
från skolan eftersom personalen påpekade hur fartig och jobbig denne varit under dagen för 
dem, syskonet fick påpeka att det hör till barn As funktionshinder. Personalen behövde få sig 
en tankeställare, de hade inte varit medvetna om hur de hade uttryckt sig, folk tänker inte 
alltid på vad de säger. 
 
Nu känner sig förälder B nöjd med skolans arbete i stort även om det inte alltid varit så. 
 
 Förälder C anser sig vara nöjd med skolans arbete i stort. 
 
"Jag hade förväntat mig något mycket bättre", säger förälder D. Förälder D är dock jättenöjd 
med de insatser som gjordes på förra skolan. Men anser att nu är de tillbaka på noll, alltså det 
går fel väg, tycker föräldern. Skolan har dock en annan uppfattning, men förälder D får ingen 
klar information och är fundersam inför vad som kommer att ske i framtiden. Ett bättre 
samarbete med skolan är något som förälder D önskar sig.   
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Föräldern till barn E är egentligen ganska nöjd med skolans arbete i stort. Denne anser att de 
tar sig tid att lyssna på vad denne som förälder har att säga. Men det är inte alla gånger det 
fungerar så som föräldern hade velat att det skulle ha gjort. Det som saknas är ett 
åtgärdsprogram, för att kunna se det stora hela. Som det har varit så har barnet haft sporadiska 
insatser, tillexempel att läraren i engelska gör lite extra där, i matten har barnet fått lite hjälp 
de gånger det funnits personal, det blir lite hattigt. Föräldern saknar en helhet, men det har 
helt uteblivit. Om föräldern inte har tagit kontakt med skolan och frågat dem om vilket stöd 
barnet fått så har inte skolan informerat dem alls. 
 
Nu är förälder F nöjd med arbetet i skolan. Från början av barnets skolgång var föräldern inte 
särskilt nöjd. ”Om man ser stödet barnet fick i sin första skola om man skulle läsa alla 
dokument, så fanns det ju åtgärdsprogram det fanns assistent, det fanns specialpedagog, 
individuell undervisning, barnet fick det. Jag kan bara säga att jag inte var nöjd” berättar 
föräldern. 

Föräldrars tankar 
”Det här med assistenter är ju ett mörker för de anställs i regel inte förrän i augusti.” (Förälder 
A) 
 
”Det är klart de åkte snålskjuts på mitt barns pengar och de var inte utredda utan gled bara 
med. De barnen skulle ju egentligen också ha haft diagnos, eller också så uppfyllde de helt 
enkelt inte kvoten.” (Förälder A) 
 
”Men det är väl upp till en själv som förälder att ta reda på mer och att vara lite mer drivande. 
Man får verkligen kämpa för att få någon hjälp.” (Förälder E) 
    
”Ibland så ska man vara inkluderande, ibland ska man vara särbehandlad men ibland måste 
man ändra hela organisationen, hela strukturen på någonting, för att man skall bli inkluderad.” 
(Förälder F) 
 
”Det är alltid enklare med individuella lösningar. Ibland skulle jag vilja ändra systemet och 
det är jättesvårt. Jag vill inte ändra på mitt barn jag vill ändra på skolan. Jag har alltså större 
visioner.” (Förälder F) 
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Diskussion 
 
 

Resultatdiskussion 

Särskilt stöd 
Som tidigare framkommit uttrycks det tydligt i skolans styrdokument både på nationell nivå 
(Lpo94, skollagen 1985:1100) och på kommunal nivå (Skellefteå kommuns skolplan) att barn 
i behov av stöd i skolan, skall få det. Någon form av stöd har alla barn till de intervjuade 
föräldrarna fått. För det enskilda barnet har detta stöd kunnat se olika ut över tid, ibland 
beroende på att barnet bytt skola, men även av andra orsaker som att behoven har förändrats 
eller att kunskapen om funktionshindret ökat hos personalen på skolan. 
 
Mellan de olika barnen kan det också skilja sig en del, detta är naturligt då olika barn har olika 
behov. Att sätta in en assistent eller låta eleven arbeta i en mindre grupp framstår som de 
vanligaste åtgärderna i vår undersökning. Att placera eleven i liten grupp var även ett av de 
mest föreslagna stöden enligt Skolverkets rapport Kartläggning av åtgärdsprogram och 
särskilt stöd i grundskolan (2003), däremot nämns inte assistent som en vanlig åtgärd.  Att ge 
personalen på skolan ökad kunskap om barnens funktionshinder, verkar enligt vår 
undersökning inte vara någon vanlig åtgärd. I de fall barnet haft assistent har dessa i många 
fall fått fungera som barnets lärare.  
 
Ändringar i skolmiljön verkar tämligen vanligt, då ofta i form av att eleven får möjlighet att 
arbeta ostört, antingen genom avskärmning i klassrummet eller genom möjligheten att få 
utnyttja ett annat rum. Däremot finns det inte så många exempel på att eleverna fått 
hjälpmedel i form av dator eller liknande. Åkerman och Liljeroth (1999) skriver att 
undervisningen främst ska grundas i individualiseringstanken och utgå från individens 
intresse, det framkommer dock inte som en vanlig åtgärd i vår undersökning att läraren 
individualiserar och ändrar sitt sätt att arbeta i klassrummet. Det verkar inte heller vanligt att 
specialpedagogerna fungerar som handledare åt lärarna. Att föräldrarna inte nämner 
individualisering och stöd från specialpedagog i någon större omfattning, kan dock bero på att 
skolan varit dålig på att informera om att så har skett. 

Åtgärdsprogram 
Enligt Skolverkets rapport Tre magiska G:n (2001) framgår det att skolan numer är skyldig att 
upprätta åtgärdsprogram för elever som har svårigheter att nå målen. Att det fortfarande 
brister i skolornas stöd och att möjligheten att utnyttja åtgärdsprogram inte tas tillvara framgår 
av Skolverkets pressmeddelande (10 oktober 2005). Det är inte alla elever i vår undersökning 
som haft åtgärdsprogram, det har till och med kunnat se olika ut fast eleverna gått på samma 
skola, i det fallet kan tiden ha en viss betydelse så till vida att de kan ha börjat skriva 
åtgärdsprogram under de senaste åren. Med ett undantag, så har det även i de fall där inget 
åtgärdsprogram upprättats, ändå gjorts någon form av planering för elevens skolgång. En 
förälder påpekar att åtgärdsprogram kan vara av olika kvalité, men i samtliga fall där det 
skrivits ett åtgärdsprogram har föräldrarna fått vara med och påverka. Tanken med ett 
åtgärdsprogram är enligt Skellefteå kommuns skolplan att man vid en uppföljning kan gå 
tillbaka och se vad man bestämt, dessutom kan föräldern vägra skriva under om denne inte är 
nöjd, vilket var fallet med en av föräldrarna vi intervjuade. 
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Föräldrainflytande 
När det gäller vilket inflytande föräldrarna haft angående deras barns skolgång och det stöd 
barnen fått, så är detta det område där det, enligt vårt resultat, föreligger mest uppenbara 
brister. Även då det gäller föräldrainflytande så är skolans styrdokument (Lpo94 och 
Skellefteå kommuns skolplan) tydliga och i litteraturen betonas ofta vikten av ett gott 
samarbete mellan hem och skola då det gäller barn i behov av särskilt stöd. Till exempel 
skriver Thimon (1998) att det är viktigt för skolan att tillvarata föräldrarnas kunskaper om 
barnen.  Ändå har samtliga föräldrar påpekat brister i detta samarbete. Undersökningen visar 
att det inte är någon självklarhet från skolans sida att elever i behov av stöd får det, utan ofta 
är det föräldrarna som får trycka på för att deras barn skall få stöd. Även om föräldrarna får 
medverka vid upprättande av åtgärdsprogram, får de ej vara med och påverka vid val av 
assistent. Dessutom har föräldrarna inte alltid blivit informerade om viktiga åtgärder som 
berört deras barn, inte ens då det gällt planer på att eleven skall byta skola. I kommunens 
skolplan står det om vikten att hålla föräldrarna informerade om vad som händer i skolan. Vår 
undersökning visar dock på brister i information till föräldrarna om det dagliga skolarbetet. 
Till exempel blev en elev blev utan regelrätt undervisning, en annan skola drog in allt stöd 
och ansåg att eleven klarade studierna utmärkt utan stöd men föräldern har inte informerats 
eller fått vara med och påverka. Ytterligare en annan fick specialpedagogen utbytt mot en 
lärare utan specialpedagogiska kunskaper.   
 
Sammanfattning av brister i samarbetet: 
 
• Föräldrarna har fått strida med skolan för att deras barn skall få stöd och för att de skall få 

behålla det stöd de fått. 
 
• Skolan har inte informerat föräldrarna om viktiga åtgärder som berört deras barn. 
 
• En elev blev utan ordinarie undervisning utan att föräldrarna informerats. 
 
• Den nya skolan satte aldrig in något stöd, de ansåg att det inte behövdes, att föräldrarna 

och elevens gamla skola var av en annan åsikt betydde tydligen ingenting. 
 
• En elev fick specialpedagogen utbytt mot en nyutexaminerad lärare utan 

specialpedagogiska kunskaper. 
 
• Ingen av föräldrarna vars barn haft assistent har haft möjlighet att påverka valet av denna. 
 
• Föräldrar har fått höra att det beror på ekonomiska orsaker då stöd uteblivit och även fått 

höra hur mycket deras barn kostat. 
 
Inga av föräldrarna var helt nöjda med skolpersonalens kunskap om deras barns 
funktionshinder, alla tyckte att det kunde bli bättre. I ett pressmeddelande från Skolverket (10 
oktober 2005) var kompetensutveckling något som även personalen efterfrågade. Enligt 
läroplanen (Lpo94) är utbildning av personalen rektorns ansvar. Det finns kompetens att tillgå 
för skolan som habiliteringen, specialpedagogiska institutet, skolans specialpedagoger och 
inte minst föräldrarna. Dessutom finns det mycket litteratur i ämnet.   
 
Alla föräldrar utom en ansåg att de hade nog med kunskap om sina barns funktionshinder för 
att kunna påverka skolan. Bergqvist (2003) skriver att det i vissa fall finns möjlighet för 
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föräldrarna att få gå en kurs om sitt barns funktionshinder, denna utbildning brukar 
föräldrarna få i förskolan innan barnet börjar skolan. Ingen av föräldrarna vi intervjuat har 
nämnt att de fått gå någon sådan kurs. De säger att det till största delen inhämtat sin kunskap 
på egen hand.  

Diagnos 
Föräldrarna vi intervjuade ansåg att de blivit lättare att få stöd till barnet i skolan, sedan denne 
fått en diagnos, men om man tittar på skolans Skellefteås kommunala skolplan skall det inte 
behövas någon diagnos för att en elev i svårigheter skall få stöd. Det framkom även i 
Jakobsson (2003) forskning att föräldrarna ansåg att det var lättare att få behandling, stöd och 
hjälp i skolan sedan eleven fått diagnos. När det gäller stödet i skolan verkar inte 
föräldraföreningarna vara någon direkt hjälp, enligt vår undersökning. Om barnet är inskrivet 
i habiliteringen så kan man enligt föräldrarna få stöd och hjälp därifrån, men en förälder 
påpekade att det gällde i första hand när barnet var yngre. 

Är föräldrarna nöjda med arbetet i stort? 
De föräldrar som vi intervjuat har haft lite olika krav på skolan och trots att alla har haft mer 
eller mindre kritik att rikta mot skolan, så säger alla sig vara helt eller åtminstone delvis nöjda 
med skolans insatser.   

Avslutande diskussion 

Inledning 
Enligt vår undersökning verkar det inte vara allt för enkelt att få rätt stöd till de barn som har 
behov av det. Många av de intervjuade föräldrarna har fått kämpa och strida för sin sak. 
Genom den undersökning vi har gjort verkar det vara mer undantag än regel att barn i 
svårigheter får den hjälp och det stöd som de har rätt till, utan ofta måste föräldrarna trycka på 
för att det ska hända någonting. Detta stämmer inte överens med det som går att läsa i 
läroplanen (Lpo94) och skollagen (1985:1100) och vi ställer oss frågan vad som händer med 
de barn vars föräldrar inte kan föra deras talan? 
 
Av våra samtal med föräldrarna kan man ana att det stöd barnen får kan variera från klass till 
klass beroende på vilken lärare och rektor eleven har. Det går inte heller att förutsätta att 
skolan, som den pedagogiska instans den är, alltid hittar rätt lösning för barn med särskilda 
behov. Då kan man fråga sig varför inte skolan tar tillvara den kunskap som föräldrarna har 
om sitt barn? För barnets skull borde det vara så att föräldrar, lärare och eventuell assistent får 
så mycket utbildning eller information som möjligt om funktionshindret för att kunna hjälpa, 
stötta och samarbeta runt barnet på bästa sätt. Det är inte alltid så lätt att som förälder eller 
lärare veta hur man ska handskas med ett barn som till exempel är tillbakadraget eller som får 
kraftiga vredesutbrott. 

Särskilt stöd 
Våra farhågor, att föräldrarna måste ställa krav för att eleverna ska få stöd, besannades. 
Föräldrarna i vår undersökning har alla på ett eller annat sätt fått trycka på skolan för att 
barnen ska få stöd, det är också vår erfarenhet att det är så det fungerar. Som föräldrar är det 
svårt att veta vilket stöd som finns och hur mycket man kan begära av skolan.  Något som vår 
undersökning inte visar direkt på, är om det stöd skolan gett verkligen gjorts efter det behov 
eleven haft, även om man kan anta att det är så där föräldrarna är nöjda med insatserna. Själva 
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kan vi känna att när våra barn fått någon form av resurs så ska vi nöja oss med det och inte 
kräva mer.  
 
Många gånger har det varit så att när barnen väl fått stöd har föräldrarna fått kämpa för att 
behålla stödet, det är inte självklart att det får vara kvar. När stöd dragits in eller helt uteblivit 
har skolorna ofta skyllt detta på ekonomiska brister, frågan är vad man i längden sparar 
genom att skära ner på resurserna i skolan? De barn som till exempel inte lär sig att läsa och 
skriva kommer antingen att behöva extra resurser senare i grundskolan eller också kommer de 
att tillbringa ett eller flera år på gymnasiets IV-program. Andra barn kanske hamnar utanför 
den sociala ramen, med de kostnader som det kan medföra för samhället.  Vi är medvetna om 
att det ibland kan vara motiverat att revidera stödet, då elevens förutsättningar och behov 
ändras.    
 
I vår undersökning har det framkommit att barn med diagnos i många fall fått en assistent. 
Dessa ska fungera som stödpersoner och assistera eleven när det finns behov av detta, enligt 
Persson och Lennartsson Stenlo (2005). Vad vi kan urskilja i vår intervjuundersökning verkar 
det som om assistenterna ofta fått fungera som lärare till barnen, vilket inte är att förorda då 
många assistenter saknar pedagogisk utbildning. Lärarna borde vara medvetna om att det är 
de som har ansvaret för den pedagogiska undervisningen i klassrummet och inse det oetiska i 
att överlåta undervisningen till assistententerna. I Persson och Lennartsson Stenlos 
undersökning framkommer det att det råder en stor osäkerhet på skolorna om vad som faktiskt 
är assistenternas arbetsuppgifter, detta är något som vi också kan se i vår undersökning.  
 
Det är rektorns ansvar att se till att alla barn i behov får den hjälp de behöver, denne fördelar 
resurserna och ansvarar för att personalen har rätt kompetens. Men samtidigt bör lärarna vara 
medvetna om att det är deras ansvar att undervisa alla elever de har i sitt klassrum.  
 
Vi tycker att det skulle vara naturligt om stödet ”följde med” eleven i de fall denne byter 
skola, istället för att proceduren måste börja om från början. Om alla skolor såg till den 
enskilda elevens behov borde det inte bli så stora skillnader i stödinsatserna. I vår 
undersökning finns det till och med fall där föräldrarna valt att låta barnet byta skola på grund 
av att de inte fått bra stöd på sin hemskola, vilket även vi har erfarenheter av. I sådana fall 
tycker vi att man kan säga att skolan verkligen misslyckats med sitt uppdrag och att de borde 
fundera på varför föräldrar tar sina barn därifrån. 
 
Att placera barn i mindre grupper är en vanlig åtgärd både enligt Skolverket och enligt vår 
undersökning. Om detta är segregerande eller inte har diskuterats under vår utbildning, där 
vissa av universitetslärarna har velat framhålla att så är fallet. Där måste vi hålla med Malin 
Widerlöv (1999) om att dessa barn ofta är utpekade av andra anledningar, och vi tror inte 
heller att de blir mer utpekade för att de jobbar i liten grupp. Det positiva med de små 
grupperna och anpassad undervisning väger upp de negativa aspekterna. 
 
Specialpedagogerna ska kunna fungera som stöd och rådgivare till lärare som har elever med 
särskilda behov skriver Ljungblad (1999), men är det så det fungerar? I vår undersökning 
pratar sällan föräldrarna om att deras barn har kontakt med specialpedagog men det betyder i 
och för sig inte att lärarna inte tar hjälp av dem. Vår erfarenhet är dock att det inte 
förekommer i någon större utsträckning. Vi har i vår intervju inte ställt den frågan och kan 
därför inte uttala oss om det, men det skulle ha varit ett intressant komplement till vår 
intervju.  
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Åtgärdsprogram 
Huruvida det skrivs åtgärdsprogram varierar mellan skolorna. Enligt vår undersökning kan det 
till och med variera inom samma skola. På en skola var det tidigare flera elever som saknade 
åtgärdsprogram, den elev som går där idag har åtgärdsprogram, så vår förhoppning är att den 
skolan bättrat sig. Vår erfarenhet av åtgärdsplaner och övrig planering som gjorts för våra 
barn är att skolan inte alla gånger håller vad den lovar. Vi tycker det är bra att det numera är 
en skyldighet för skolan att skriva åtgärdsplaner för barn i behov av särskilt stöd. Fördelen 
med åtgärdsprogram är att både elever, föräldrar och lärare vet hur planeringen ser ut och vem 
som har ansvar för åtgärderna, dessutom är det betydligt lättare att följa elevens utveckling. 

Föräldrainflytande 
Vår undersökning visade att det var till stor fördel att ha så mycket kunskap som möjligt om 
skolans värld för att kunna påverka, men hur många föräldrar har det? Dessutom visade 
undersökningen att den förälder, som vi uppfattade som den som var mest insatt i skolans 
verksamhet, var den vars barn fått det mest omfattande stödet. De flesta av föräldrarna ansåg 
att de hade goda kunskaper om sitt barns svårigheter, den kunskapen hade de skaffat på egen 
hand. Om det fungerar så att föräldrarna själva måste läsa sig till vilka hjälpmedel de ska 
kunna kräva för sitt barn, finns det en risk att en del barn blir lidande, till exempel om 
föräldrarna har läs- och skrivsvårigheter. Detta ska inte vara nödvändigt för att barnen ska få 
rätt stöd, då fyller inte skolan den funktion som den egentligen har, att vara en skola för alla. 
Vi tycker förstås att det är värdefullt för föräldrarna att känna till så mycket som möjligt om 
sitt eget barns funktionshinder, men det ska inte behöva vara ett måste för att barnet ska 
erhålla det stöd som det har rätt till.  
 
Det är skrämmande att föräldrainflytandet är så eftersatt och att det inte är en självklarhet att 
informera föräldrarna om vad som sker på skolan. Tyvärr är det också den erfarenheten vi har, 
trots att vikten av samarbete påpekas i litteraturen och styrdokumenten. Det borde ju ligga i 
skolans intresse, speciellt då det gäller barn i svårigheter, att ha ett gott samarbete med 
hemmet. Underkänner inte skolan föräldrarnas kunskap om barnet genom detta handlande? 
Kan det vara så att personalen inom skolvärlden drar sig för att be föräldrarna om hjälp för att 
det skulle kunna ifrågasätta deras egen kompetens? 
 
Föräldrarna i vår undersökning ansåg att lärarna hade för lite kunskap om barnens svårigheter, 
de efterfrågade mer fortbildning för personalen. Vår önskan skulle vara att lärarna fick 
utbildning om funktionshindret redan innan eleven börjar i klassen. Detta tillsammans med 
stöd från specialpedagogen och ett gott samarbete med föräldrarna borde kunna ge eleven 
goda förutsättningar för att lyckas i skolan. Det är rektorernas ansvar att vidareutbilda 
personalen för att på så sätt ge dem den kompetens de behöver för att möta barn i behov av 
särskilt stöd. Som förälder borde man kunna ställa som krav på lärare som har pedagogisk 
utbildning, att de vet, eller tar reda på, hur man ska handskas med barn i behov av särskilt 
stöd. Uppfattningen vi fått av vår undersökning är, att ett allt för stort ansvar för att initiera 
anpassning till barnets behov, har legat på föräldrarna. 

Diagnos 
Även om alla elever i vår undersökning har fått stöd verkar det ha varit svårare för de elever 
som saknar diagnos. Enligt skollagen och läroplanen (Lpo94) står det att alla barn ska få den 
stöd och den hjälp de behöver, oavsett diagnos. Det ska alltså inte ske någon särskiljning utan 
alla barn i behov av särskilt stöd ska få hjälp. Det finns både för och nackdelar med 
diagnostisering men den främsta fördelen, enligt våra intervjuer, är att det verkar vara lättare 
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att få hjälp och stödinsatser till barnet. Flera av de intervjuade föräldrarna har upplevt stora 
skillnader i stödinsatser före och efter diagnos. Då måste man fråga sig vad som händer med 
de barn som av olika anledningar inte får diagnos. Får de också det stöd och den hjälp som de 
har rätt till? Vi misstänker att så inte alltid är fallet och känner en oro att barn utan diagnos lätt 
hamnar i skymundan och kanske mer upplevs som stökiga. Det är förvånande att det 
fortfarande förekommer att skolpersonal ser barn som ouppfostrade i första hand istället för 
att fundera vad det kan bero på att barn uppför sig eller fungerar som de gör.  
  
Två föräldrar som vi intervjuat, vars barn saknat diagnos, har fått kämpa för att få stöd. En 
förälder vittnar om att denne har fått ”tjata” sig till möten och att skolan verkar anse att barnet 
inte behövt någon hjälp eller extrastöd, trots att eleven haft svårigheter med att klara sin 
skolgång. Vi kan se en fara i att diagnos blir ett måste för att eleven skall få stöd. Jakobsson 
(2003) skriver om att inte enbart fokusera på individens svårigheter, utan se det ur ett vidare 
pedagogiskt-, socialt- och samhällsperspektiv. Detta tycker vi är ett bra komplement till en 
diagnos, det ena behöver inte utesluta det andra. 
 
De intervjuade föräldrarna som har sina barn inskrivna i habiliteringen har fått viss hjälp i 
samarbetet med skolan, men en del av dem skulle ha önskat sig mer. En förälder berättade att 
stödet fungerade bättre i de tidigare skolåren och det överensstämmer med den erfarenhet som 
vi själva har. Men de barn som inte får någon diagnos har inte heller möjlighet att få hjälp och 
stöd från habiliteringen. Föräldraföreningar är något föräldrarna själva får söka sig till, det 
visade sig att inte alla föräldrar var med i någon av dessa organisationer. Föräldrarna ansåg 
inte att de fått någon hjälp av föreningarna när det gäller kontakten med skolan. Vår 
uppfattning är att föräldraföreningarna ger föräldrarna stöd indirekt genom att påverka bland 
annat politiker och att föräldrarna har chans att träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter. 
När barnet fått diagnos borde det vara någon som hjälper föräldrarna, genom att berätta vilka 
föreningar de kan vända sig till och vilket stöd barnet kan få från samhällets sida.  

Sammanfattning 
Skolans styrdokument är redan tydliga, alla barn i behov av stöd i skolan skall få det, vi skulle 
önska att skolorna följde styrdokumenten och att det skulle vara lika för barn oavsett diagnos 
eller inte. Vår förhoppning är att alla skolor i fortsättningen kommer att skriva 
åtgärdsprogram för de elever som behöver detta. För att åtgärdsprogrammen skall fungera på 
bästa sätt behöver samarbetet mellan hem och skola förbättras. Dessutom bör lärare som tar 
emot barn i behov av särskilt stöd, få den fortbildning denne behöver för att kunna undervisa 
dessa elever på bästa sätt, om eleven får assisten bör även denne få fortbildning. Skolan måste 
också bli bättre på att hålla föräldrarna informerade om sådant som händer på skolan, speciellt 
om det berör deras barn. Vi anser att specialpedagogen skall fungera som en hjälp både för 
läraren, i form av handledning och den enskilde eleven, i form av stödinsatser. Dessutom 
tycker vi att det skulle behöva anställas fler specialpedagoger på skolorna. För de föräldrar 
som behöver råd och stöd i fråga om deras barn, borde landstinget eller kommunen ha en 
rådgivare som föräldrarna kunde kontakta. 

Framtida forskning 
Om vi skulle komma att skriva ett arbete i framtiden skulle det vara intressant att inrikta sig 
på hur lärarna, specialpedagogerna, assistenterna och rektorerna ser på stödet som ges till barn 
med neuropsykiatriska funktionshinder och svårigheter. Det skulle också vara intressant att 
intervjua fler föräldrar om deras synpunkter både inom vår kommun och andra kommuner för 
att få se skillnader och likheter i stödet. 
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Intervjufrågor     Bilaga 1 
 
 
1) Särskilt stöd 
 
a) Berätta om det stöd ditt barn fått under skoltiden. 
 
b) Har det varit lättare att få stöd på skolan sedan barnet fått diagnos? 
 
c) Vilket stöd har barnet fått? 
 
 
2) Åtgärdsprogram 
 
a) Har det skrivits ett åtgärdsprogram? 
  
b) Har ni fått medverka vid skrivandet av detta? 
 
c )Vad innehåller åtgärdsprogrammet? 
 
d) Har det gjorts någon uppföljning? 
 
e) Är du nöjd med de insatser med åtgärdsprogrammet som gjorts? 
Om inte, vad saknas? 
 
 
3) Föräldrainflytande
 
a) Är det ni som har fått trycka på skolan för att ert barn ska få stöd? 
 
b) Vad har ni fått för motivering om stödet uteblivit? 
 
c) Tycker du att skolpersonalen har tillräcklig kunskap om ditt barns funktionshinder? 
 
d) Tycker du att du själv har tillräcklig kunskap för att kunna påverka skolan? 
 
 
4) Diagnos
 
a) Har skolan gjort någon förändring i skolmiljön för att anpassa till ditt barn (efter att 
diagnosen ställts)? 
 
b) Har ni fått stöd från annat håll t.ex. Habiliteringen?  
 
c) Är du nöjd med arbetet i stort? 
 
 
 
                                                                                               
 
 

  



 

Intervjufrågor     Bilaga 2 
 
 
1) Särskilt stöd 
 
a) Berätta om det stöd ditt barn fått under skoltiden. 
 
b) Vilket stöd har barnet fått? 
 
c) Har skolan gjort någon förändring i skolmiljön för att anpassa till ditt barn? 
 
 
2) Åtgärdsprogram 
 
a) Har det skrivits ett åtgärdsprogram? Om inte har det förekommit någon annan form av 
planeringsmöten? 
  
b) Har ni fått medverka vid skrivandet av detta? 
 
c) Har det gjorts någon uppföljning? 
 
 
3) Föräldrainflytande
 
a) Är det ni som har fått trycka på skolan för att ert barn ska få stöd? 
 
b) Vad har ni fått för motivering om stödet uteblivit? 
 
c) Tycker du att skolpersonalen har tillräcklig kunskap om ditt barns funktionshinder? 
 
d) Tycker du att du själv har tillräcklig kunskap för att kunna påverka skolan? 
 
e) (Om barnet haft assistent.) Har ni fått vara med och påverka vid val av assistent? Har ni fått 
information vid byte av assistent? 
 
4) Diagnos
 
a) Har det varit lättare att få stöd på skolan sedan barnet fått diagnos? 
 
b) Har ni fått stöd från annat håll t.ex. Habiliteringen?  
 
c) Är du nöjd med arbetet i stort? 
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