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ABSTRACT 

The comprehensive purpose with this paper is to have a look at teacher’s assessment and per-

ception of pupils with special educational needs. And further illustrate which possibilities and 

restrictions they believe to have, to take children with special educational needs into consid-

eration and get a view of school situations who children with hidden functional disability and 

with special educations needs are at the present. 

To get answer to my questions, six teachers inclusive a special teacher for pupils with im-

paired disabilities have been interviewed and discussed the psychological and biological fac-

tors around children’s development. The historical review gave us a perceptive on how defini-

tion of “school for all” has been developed during the time and what is teacher’s opinion on 

children with special needs today. The central questions were concentrating on teachers un-

derstanding of children with concentration difficulty and their opinion on diagnostic of chil-

dren with problems. An “including integration” compared to segregating been discussed as 

well and finally discussed how teachers can help these children.  

Pupils in school are not comparable and these differences must meets carefully. To meet chil-

dren’s requirements schools have need of personnel’s competence and proficiency. Schools 

required having functioning and satisfactory pupil welfare to achieve the aim. Lowering of 

school resources due to economical problems do that child with hidden functional disability 

fails more often in schools these days. These effects cause that children get a horrific self-

confidence and worsen their problems. Generally, there are different factors behind the con-

centrations difficulty. The biological and hereditary factors as well as home environment and 

their class society can points out in general. Lacking of time, economy and knowledge stops 

teachers to helping children in school.  

 

 

Key Words: Special pedagogic, concentrations difficulty, hidden functional disability, spe-

cial educations, pupils with special needs. 
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DISPOSITION 

Uppsatsen är strukturerad i sex olika kapitel.  En kort bakgrund inleder första kapitlen. Kapi-

tel två innehåller uppsatsens syfte och frågeställningar. De återstående fyra kapitlet har delats 

in i tre delar. I den första delen, kapitel tre återges och refereras till de olika teoretiska forsk-

ningsrapporter som beskriver sambandet mellan hjärnan och inlärning. Under andra delen, 

kapitel fyra belyses de problem och svårigheter som kan uppstå när dessa samband bryts. Ka-

pitel fem innehåller den metod och kartläggning som genomförts för att få svar på mina frågor 

och omfattar en granskning av lärarens bedömning av elever i behov av särskilt stöd. Tredje 

delen i kapitel fem klargörs och diskuteras hur lärare och skolan bedömer och förhåller sig till 

alla dessa omständigheter och till hela barnet. Uppsatsen avslutas med källförteckning och 

bilaga på de ställda frågorna inför varje intervju. 

 

 

*** 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Familjen är vanligen barnets första kontakt med ett socialt system, vilken återges som biolo-

giska familjen, en förälder familj, adoptivfamilj eller styvfamilj. Familjen spelar en viktig och 

avgörande roll till barnets uppfostran och socialisation. Det är familjen som tolkar och för-

medlar för barnet det som inträffar i hans eller hennes sociala närhet samt vilka normer, vär-

deringar och kultur barnet får under sin uppväxt (Liljegren, 2000). 

Skolan är en annan social och central arena där barn från samhällets olika delar, med olika 

kulturer och sociala skillnader möts. Det är ett möte där barn i samarbete med skolan och fa-

miljen går igenom en socialiserings- och kollektiviseringsprocess i samhället samt utvecklar 

kunskaper och färdigheter. 

”Barnets första kontakt med samhället utanför är skolan där han eller hon präglas starkt av sin 

familjesituation. Om barnet har det svårt hemma överförs ofta denna till skolan.” (Ibid., S. 111). 

 
När det förekommer avvikelse mellan dessa sociala miljöer och stabila relationer utmanas av 

förändringar uppstår problem. Dessa avvikelser som orsakas av yttre påverkan utmanar bar-

nets kognitiva utveckling. Bland de yttre faktorer kan barn som skall påbörja sin utbildning i 

en ny skola, traumatiserade barn och nyanlända flyktings barn nämnas.  

”Det som händer mellan människor betraktas som avgörande för vad som händer inom männi-

skor.” (Ibid., S. 20). 

 

En del avvikelser kan förekomma som ärftliga eller biologiska som fysisk funktionshinder, 

mentala handikapp, koncentrationssvårigheter, AD/HD, DAMP och MBD.  

Elever med inlärningsproblem har oftast ett funktionshinder som man inte kan ses på utsidan 

vilket förvärrar deras problem om inte detta upptäcks av vuxna i tid både i skolan och i hem-

met. För att kunna möta alla elevers olikheter och behov krävs personal med kompetens. I de 
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flesta skolor med ett genomsnitt av 700 elever kan det finnas bara en eller två special lärare 

eller specialpedagoger som måste konfronteras dagligen med pedagogiska problem gentemot 

en stor grupp elever med svårighet. 

Lärarna har i allmänhet en flitigare kontakt och omfattade kommunikation med eleverna un-

der deras skolgång jämför med andra personal skolan. Därför bör det ställas högre krav på 

lärarna att ha den kompetens som behövs för att kunna skapa möjlighet för alla elever och 

vara insatt i att möta alla elevers olikheter och behov enligt min uppfattning. 

Läroplanerna för samtliga skolformer och skollagens första kapitel (1985: 1100) inleds med 

de grundläggande värden och människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga 

och utsatta (Lpo94). 

Därför är det skolans viktigaste uppgift och roll att erbjuda en miljö för alla med lika möjlig-

het till utbildning och lika behandling oavsett klasstillhörighet, kön, etnicitet och handikapp. 

Alla skolor måste upprätta en arbetsplan för att förebygga och motverka alla former av krän-

kande behandling. Alla skall bemötas med respekt och ge utrymme till att växa och utvecklas 

utifrån sina möjligheter (Lpo94).  

 

Läroplanen skriver att:  

• ”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” 

• ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper”  

• ”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling” 

• ”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten” 

• ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en vik-

tig roll därvidlag” 

 

*** 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Det övergripande syftet med denna uppsats är dels en historisk tillbakablick på hur synen på 

behovet av särskilt stöd utvecklats och dels ta upp de etablerade teorier som finns kring barn 

med allmänna och diagnostiserade svårigheter samt orsakerna till problemet. Lärarnas be-

dömning av barn med dolda funktionshinder granskas och de skolsituationer som elever i be-

hov av särskilt stöd kan befinna sig i diskteras. De psykologiska, specialpedagogiska och bio-

logiska faktorerna kring barns och ungdomars utveckling genom en kvalitativ intervju av sex 

lärare.  

De karakteristiska frågeställningarna som var centrala för att uppfylla uppsatsens syfte är föl-

jande: 

• Vad är pedagogernas uppfattning om barn med koncentrationssvårigheter? 

• Vilken är deras syn på diagnostisering? 

• Hur bedömer pedagogerna barn med koncentrationssvårigheter? 

• Vilka är lärarnas synpunkter kring en inkluderande integrering? 

• Vilka faktorer hindrar pedagogerna att hjälpa dessa barn i skolan?  

 

*** 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Hur definieras ett avvikande barn? 

Det finns ett stort antal definitioner för avvikande beteende hos barn. Ur en sociologisk term 

beskrivs individens sociala beteende och dess relation till samhälle som ett avvikande beteen-

de vilket definieras som vid det tillfället att individen bryter mot samhällets etablerade nor-

mer. Graden av ett avvikande beteende är bunden av den bedömning och värdering som sam-

hället ger och den rådande kultur samt miljön.   

Ur en psykosocial synpunkt är alla barn självcentrerade från födelsen, det är under uppväxten 

som de utvidgar sina vyer och sina erfarenheter och blir alltmer orienterade mot andra i om-

givning och samhället. Omgivningen och uppväxtmiljön styr en stor del av barnets beteende. 

Påverkan på barnets beteende sker med hjälp av straffar, belöningar och den införskaffade 

identifikationen (Raundalen, 1997, S. 24). De förändringar och störningar som uppkommer 

under den känsliga perioden påverkar barnets samspel med samhället och genererar avvikelse. 

Det som händer runt omkring oss kan både möjliggöra eller förhindra oss att utvecklas. 

”Ett psykosocialt perspektiv innebär en medvetenhet om att mänsklig förändring och utveckling 

är möjlig och att omgivningen kan möjliggöra eller omöjliggöra för individen att utvecklas.” 

(Skolverket, 01:689, S. 52) 

3.2 Hjärnbaserad inlärning 

Utgångspunkten för inlärning och utveckling är individens förmåga till koncentration och 

uppmärksamhet (Maltén, 2002, S. 38). Det finns en mängd olika tvärvetenskapliga synsätt om 

hjärnbaserat lärande och forskning kring sambandet mellan hjärnans förutsättningar och inlär-

ning. Inom kognitiv neurovetenskap har man undersökt de delar av hjärnan som är implicera-

de för vår inlärning och minnes magasinering. Kunskap om de mekanismer som styr inlär-
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ningen ger pedagogerna möjlighet att stimulera och bearbeta barns hjärna till en optimal ut-

veckling (Ibid. S. 11). 

Maltén har följt den finländske neurofysiologen Matti Bergström (1990 och 1995) som i sin 

bok beskriver hjärnan som en sammansättning av tre delar. Dessa tre delar består av hjärn-

stammen eller reptilhjärnan, mellanhjärnan med det limbiska systemet eller tidigt däggdjurs-

hjärna och den tredje delen hjärnbarken eller däggdjurshjärna (Ibid. S. 25). Det limbiska sy-

stemet har en mängd olika uppgifter vilka har central betydelse för barns utveckling. Meka-

nismerna som uppmärksamhet, koncentration, minneslagring och barns utveckling styrs från 

mellanhjärnan och det limbiska systemet. Utöver ovannämnda kroppens emotionella och fy-

siska välbefinnande påverkas av det limbiska systemet (Ibid. S. 38).  

Samverkan mellan hjärnbarken och det limbiska systemet har en stor betydelse för hur vi upp-

lever känslor och hur vi får positiva känslomässiga attityder som motivation, vilja, inlevelse, 

engagemang, glädje, entusiasm, ledsnad och ilska. Däremot skapar skador på det limbiska 

systemet negativa känslor som depression, vanmakt, ångest och hallucinationer. Barn som har 

skador i det limbiska systemet har däremot svårigheter i uppmärksamhet och koncentration 

och får det svårt att lagra ved de har lärt sig i minnet. Dessa barn har ett dilemma med sin in-

lärning och utveckling i skolan (Ibid. S. 37).  

 
Jensen i sin bok, ”hjärnbaserade inlärning” refererat till forskaren Clonigers teori som hävdar 

att vårt dagliga liv kännetecknas av att prova på nya saker, söka njutning och undvika fara. 

Han refererar dessa tre egenskaper till hjärnbarkens nyhetsbehov, mellanhjärnans jakt på njut-

ning och nedre hjärnans önskan att undvika skada. Han menar att dessa tre kombinationer är 

vad en bra lärare bör använda i klassrummet för att få uppmärksamhet när det behövs. Stimu-

lering av hjärnbarkens nyhetsbehov genomförs med hjälp av nya kunskaper eller experimente-

ring av nya saker. Med hjälp av utmaningar och förhoppningar väcker pedagogen elevernas 

motivation till en önskvärd nivå och slutligen genom att använda sig av förutsägbara under-

visningar samt tillämpa ritualer och rutiner i syfte att skapa trygghet för eleverna. På detta sätt 

skapar man mera utrymme för nyhetsbehovet (Jensen, 1997, S. 37). 
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3.3  Sinnenas mottaglighet 

Alla individer har olika sätt att ta till sig något nytt d.v.s. explicit inlärning. Mottagning av 

information och inlärning är individuell och mycket komplex. Vi tar in information med hjälp 

av vår fem sinnen. I den pedagogiska utvecklingsprocessen är sinnena ett viktigt redskap för 

att stimulera och bearbeta barns hjärna till en optimal nivå. Därför krävs i stor omfattning en 

sensorisk stimulans för barn som uppvisar luckor i sin inlärningsförmåga så att deras sinnes 

mottaglighet förstärkas (Maltén, 2002, S. 64-65). Den perceptuella dominansen d.v.s. det sin-

ne som dominerar hos ett barn kan klassificeras som: 

 

• Det visuella barnet lär sig bäst genom att använda synen, deras förmåga att ta in in-

formation via synen är dominerade. De föredrar oftast bilder, diagram och text som är 

logiskt ordnade och gärna med färg och kreativa bilder. 

 

• Det auditiva barnet lär sig bäst genom hörselsinnet, deras förmåga att ta in informa-

tion är via muntliga instruktioner. De vill helst ha föreläsningar och gärna sätta sina 

ord på den nya förvärvade kunskapen. 

 

• Det taktila barnet lär sig bäst genom att ta på och känna efter med sina fingrar för att 

minnas bättre. De är oftast praktiska och händiga individer. 

 

• Det kinestetiska barnets inlärning kan delas in i två grupper. Dels barn som lär sig 

bäst genom att röra sig och använda helst hela kroppen vid inlärningen. Dels barn som 

i stor omfattning är känsliga av arbetssättet i undervisningen för att kunna trivas i klas-

sen (Boström & Svantesson, 1998, S. 63). 

 

Pedagogerna bör stimulera barnens sinne på ett effektivt sätt och hjälpa barnen att bearbeta de 

sinnen som är mest mottagliga och har den perceptuella dominansen. Undervisning i grupp 

gynnar inte alla elever och olikheterna måste beaktas.  
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4 BARNS PSYKISKA PROBLEM OCH 
STÖRNINGAR 

Målsättningen med utvecklingspsykopatologin är att utgå från individens normalutveckling 

och få kännedom om när, hur och varför barn utvecklar problem och störningar. Hwang & 

Nilsson, (2003) anser att ett stress- och sårbarhetsperspektiv redan från tidiga åldrar är en an-

ledning till individens sårbarhet. Barnets sårbarhet kan härstammas av biologiska eller psyko-

logiska faktorer. Bristande omsorg och en otrygg miljö i familjen eller om någon av föräldrar-

na skapar mottaglighet för olika former av stress hos barnet påverkar barnet destruktivt under 

hela livet. Samspelet med miljön är också en annan faktor som påverkar barnets sårbarhets-

grad avsevärt. Andra riskfaktorer hos barn är föräldrarnas psykiska hälsotillstånd som bland 

annat depression, ångest och föräldrarnas dåliga sociala nätverk (Ibid. S. 144). Barnets per-

sonliga utveckling i samband med utvecklingspsykologi hänger samman med hela familjens 

biologiska och psykologiska utveckling. De förändringar och störningar som inträffar under 

en familjs utvecklingsstadium kan ackumulera en mängd stressfaktorer som orsakar känslo-

mässig oro. (Liljegren, 2000, S. 23) Norman Garmezy & Michael Rutter talar om fem olika 

händelser och upplevelser som framkallar känslomässig oro d.v.s. ”stressorer”. 

• Förlust av omsorgsperson 

• Långvarig dålig relation mellan föräldrarna 

• Händelser som försämrar familjens möjlighet att fungera (t.ex. att någon av föräldrar-

na blir arbetslös) 

• Händelser som kräver en betydande social anpassning (t.ex. byte av daghem eller per-

sonal) 

• Akuta traumatiska händelser (t.ex. att barnet eller något syskon råkar ut för en svår 

olika)  

(Hwang & Nilsson, 2003, S. 145). 
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4.1 Funktionshinder  

Enligt Nationalencyklopedin 1995, definieras ett funktionshinder som, ett begränsande av en 

individs fysiska eller psykiska�funktionsförmåga.  

För att undvika förvirring och oklarhet av begreppen "funktionsnedsättning" och "handikapp" 

har FN (Förenta Nationerna) i syfte för vägledning och politiska strategier definierat och för-

tydligat dessa begrepp enligt följande: 

”Begreppet "funktionsnedsättning" innefattar ett stort antal olika funktionshinder i befolknings-

grupper överallt i världen. Människor kan ha funktionsnedsättningar på grund av fysiska eller 

intellektuella skador eller sjukdomar, syn- eller hörselskador eller -sjukdomar, medicinska till-

stånd eller mentalsjukdomar. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående el-

ler övergående natur.” 

"Handikapp" avser förlust eller begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet på samma 

sätt som andra. "Handikapp" beskriver mötet mellan människor med funktionsnedsättning och 

omgivningen. ” (FN:s standardregler, paragraf 17 & 18, S. 7). 

 

Dessa funktionsnedsättningar som barnen lider av kan vara biologiska eller ärftliga. Bland de 

biologiska funktionshinderna kan följande nämnas:  

• Barn med förstånd handikapp och sjukdom • Skada i tal och språkstörning 

• Psykosociala problem • Hörselskada  

• Rörelsehinder • Blindhet 

• Synskada • Dövhet   

• Autism • AD/HD  

• DAMP • MBD 

 
Funktionsnedsättningarna kan också orsakas av de yttre faktorer och miljöpåverkan (Lilje-

gren, 2000).  

Inom denna svårighetsgrupp med dolda funktionshinder kan följande nämnas: 

• Barn som på grund av bristande omsorg råkat in i misshandel eller sexuella övergrepp  

• Barn som är triangulerat i hemmet eller andra miljöer  
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• Barn som visar känslomässiga avvikelser  

• Barn som hamnar i kulturkonflikter  

• Barn som är deprimerade  

• Barn som lider av tvångstankar  

• Barn som lider av ätstörningar som bulimi eller anorexi 

• Barn med missbruk av droger, anabola steroider  

• Barn som har upplevd psykiska påfrestningar  

• Barn med trauma eller posttrauma  

• Barn samt lider av fobier  

 
Alla dessa barn lider av sitt handikapp och har svårt att uppfylla skolans etablerade mål och 

normer. Med undantag av de fysiska funktionshinder beräknas de andra svårigheterna som 

dolda funktionshinder. Det är just dessa problem som oftast är svåra att upptäcka eftersom de 

är dolda och problemen inte syns på utsidan. Vilket kan ge upphov till en större risk att dessa 

barn hamnar i ett ytterliggare dilemma genom utsatthet och mobbning (Liljegren, 2000).  

 

”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” (Skollagen 4 kap. 1 §). 

4.2 Koncentrationssvårigheter 

Barn som faller offer för de känslomässiga ororna har ofta stora koncentrationssvårigheter. 

Andra paradoxala påfrestningar som psykisk misshandel och fysisk våld och sexuella över-

grepp genererar alvarliga skador och gör att barn inte kan koncentrera sig på en uppgift i sko-

lan. De psykiska reaktioner hos barn kan även urladdas som ett farligt beteende. Kadesjö 

(1995) gör en uppdelning av koncentrationssvårigheter, primära och sekundära svårigheter, 

detta beroende på de faktorer som ligger till grund för problemet och det rör sig om olika 

grupper av barn. (Kadesjö,1995)  

4.2.1 Primära koncentrationssvårigheter 

Primära koncentrationssvårigheter är ett biologiskt betingat tillstånd som MBD (Minimal Bra-

in Dysfunktion), DAMP (Deficit in Attention, Motor Control and Perception) och AD/HD 
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(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), medan det sekundära ”är en följd av eller reaktion 

på brister i barnets uppväxtsituation”. Kadesjö (1995) beskriver de typiska problem som barn 

med primära koncentrationssvårigheter brukar ha: 

• Uppmärksamhetsstörning 

• Impulsivitet 

• Svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå 

• Svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler 

 

Dessa symptom kan observeras från tidiga åldrar och följer barnen under hela uppväxten. 

Dessa symptom kan också förekomma hos alla barn i speciella situationer och kan variera 

under olika situationer och miljöer (Kadesjö, 1995, S.14). 

4.2.2 Passiva koncentrationssvårigheter 

Barn med koncentrationssvårigheter uppför sig olika och diagnosen har olika svårighetsgra-

der. Dessa barn förknippas oftast med hyperaktivitet och impulsivitet. Men vissa barn beter 

sig motoriskt stillsamma och passiva. Dessa barn kallas också för dagdrömmare och har en 

bristande förmåga till självgranskning. De har perceptionssvårigheter och språksvårigheter 

(Ibid. S. 24) 

4.2.3 AD/HD 

AD/HD är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity, vilket på svenska översätts med 

uppmärksamhetsstörning. Uppmärksamhetsstörning och överaktivitet, eftersom svårigheten 

även kan förekomma hos passiva och stillsamma barn har man lagt ett snedsträck mellan bok-

stäverna AD för uppmärksamhetsstörning och HD för överaktivitet. Diagnos som ställs för 

AD/HD rör sig oftast inom dessa tre områden:  

• Koncentrationssvårighet  

• Impulsivitet  

• Vara lagom aktiv 
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Svårigheterna kan variera dag för dag och är beroende av ålder och uppväxtmiljö. En del av 

barns impulsivitet påverkar också deras rörelsemönster och medför svårigheter med deras 

motoriska planering dvs. de har svårt att kontrollera sina kroppsrörelser och beter sig på ett 

klumpigt sätt. Ur en biologisk synpunkt har barn med AD/HD en nedsatt funktion i delar av 

hjärnan, främst i pannloberna, hjärnstammen och lillhjärnan som ger upphov till betydelseful-

la förändringar i järnfunktionen och orsakar problem. Dessa skador kan förekomma vid kom-

plikationer under förlossningen, fostertiden eller sjukdom under spädbarnsperioden. En del 

skador som överförs till barnet är också ärftliga och genetiska. Forskarna har visat att AD/HD 

är vanligare hos pojkar än flickor. Problemet hos flickor visar sig på liknande sätt som hos 

pojkar men flickorna visar mest på koncentrationssvårighet och mindre på överaktivitet än 

pojkar och har oftast inåtvända symptom.  Barn som diagnostiseras med DAMP som på eng-

elskan står för (Deficit in Attention, Motor Control and Perception) har samma symptom som 

AD/HD men dessutom har de motoriska och perceptionssvårigheter. De har svårare att ta 

emot och tolka information (Kadesjö, 1995, S. 45). 

4.2.4 MBD/DAMP 

Under 1900 talet användes diagnosen MBD som stod för Minimal Brain Damage. Eftersom 

begreppet Brain Damage fick kritik från andra forskare och den faktiska hjärnskadan kunde 

inte påvisas ersattes det äldre begreppet med Brain dysfunktion (Gillberg 1996, S. 13).  Under 

sjutiotalet beskrev de svenska läkarna Gillberg och Rasmussen MBD med hjälp av tre huvud-

kategorier: (Liljegren, 2000, S. 32) 

• Koncentrationsförmåga och uppmärksamhetsvidd 

• Perceptuella funktioner 

• Motorisk kontroll 

Diagnosen MBD ersätts av Gillberg 1991 med bokstäverna DAMP (Deficit in Attention, Mo-

tor Control and Perception), vilket är en dysfunktion i hjärnan som liknar diagnosen AD/HD 

(http://www.infomedica.se). 

4.2.5 Sekundära koncentrationssvårigheter 

Utbredningen av barn med psykisk ohälsa och barn som lever i en påfrestande uppväxtmiljö 

blir allt fler i vårt samhälle. De paradoxala påfrestningar som misshandel och övergrepp mot 
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barn, självmord, självdestruktivitet och ätstörningar, sorg och ökad stress framför allt relate-

rad till skolan dominerar barnets beteende på samma sätt som primära svårigheterna. 

 

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en ideell organisation som bildades 1971 och stödjer barn 

som far illa. BRIS har i sina rapporter slagit larm om det ökade antalet barn och ungdomar 

som haft självmordstankar och som har försökt att ta sitt liv eller haft självskadebeteende. 

Barnens tankar och känslor fylls av oro kring familjeproblem som bland annat består av bråk 

mellan föräldrar på grund av ekonomi, arbetslöshet, missbruk eller själva barnen.  

De 15 vanligaste kontaktområdena som barn hade genom telefonsamtal och e-post under 

2005. Statistiken är från total 19237 samtal: 

BRIS-rapport, ungdom, 2005 

4.3 Antisocialt beteende 

Olsson, (1998) utgår från individens egenskaper och betraktar individen som en underordnad 

grupp och han antar att krafter utlöses genom varje individ när vi är tillsammans med andra 
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människor i en social miljö. Under olika sociala situationer startas ett socialt beteende som 

styrs av de gemensamma sociala krafterna 

” Okontrollerbara tendenser som under vissa betingelser kan utvecklas till farliga sociala skeen-

den. Mobbning, utstötningar och utåtriktat gruppvåld kan ses som naturliga fenomen som vi 

måste räkna med i sociala sammanhang, när vi förlorar kontrollen över de sociala instinkterna” 

(Olsson, 1998, S. 38). 

 

För att kunna kontrollera dessa farliga tendenser spelar pedagogen en viktig roll för att leda 

och ha uppsikt över de destruktiva instinkterna i skolan. Samhället ställer också krav på indi-

vider i olika sammanhang och ungdomarna ställs inför de samhälliga normer och förväntning-

ar på dem. Dessa kan i viss grad leda till problem och störningar. Dessa störningar kan i sin 

tur utlösa antisociala beteenden. Ett antisocialt beteende kan röra sig om både de lagliga men 

ändå störande för omgivningen och ett olagligt som kriminella handlingar. Dessa beteenden 

kan sträcka sig från barndomen. Enligt Hwang & Nilsson, (2003) står denna grupp för hälften 

av all kriminalitet i landet. Dessa grupper av ungdomar har vanligen vuxit upp i ett liv fyllt 

med dilemman och de har oftast psykiska problem i vuxen ålder, lider av ångest, depression 

och missbruk (Hwang & Nilsson, 2003, S. 247-248). Manualen DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders), som publiceras av den amerikanska psykiatrins orga-

nisation innehåller alla diagnoser inom psykiatrins sjukdomstillstånd. Bland de olika diagno-

serna under kod 312.8 beskrivs följande text för uppförandestörning.    

”Uppförandestörning (Conduct disorder, CD), inom barn- och ungdomspsykiatrin är en diagnos 

som man kan ge till en patient som uppvisar ett upprepat beteendemönster av att kränka andra 

personers rättigheter, eller att överträda sociala normer. Möjliga symtom är utåtriktat aggressivt 

beteende, mobbing, fysisk aggression, grymt beteende mot människor och djur, destruktivitet, 

lögn, skolkning, vandalism och stöld.” ( www.Wikippedia.org, källa DSM-IV ) 

 

Efter 18 års ålder kan en uppförandestörning utvecklas till en antisocial personlighetsstörning 

( www.Wikippedia.org, källa DSM-IV ). 

 

*** 
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5 METOD OCH KARTLÄGGNING 

För att få svar på samtliga frågor inom ramen för denna uppsats och för att granska lärarens 

bedömning och perceptioner för elever i behov av särskilt stöd valdes en kvalitativ metod. 

Därefter intervjuades sex lärare inklusive en speciallärare. Under intervju diskuterades de 

psykologiska och biologiska faktorer kring barns och ungdomars utveckling. 

Syftet med en kvalitativ intervju är att kunna skapa en öppen och djup diskussion kring de för 

valda frågor och få fram pedagogernas åsikter utifrån deras erfarenheter som lärare, speciallä-

rare och deras upplevelser, attityder och personligheter. För att få ett brett och täckande per-

spektiv och få en bra fördelning som möjligt valdes intervjupersonerna ut i från etnicitet, kön, 

ålder, erfarenhet och ämnesområde. Arbetserfarenheter mellan de tillfrågade varierar mellan 1 

till 36 år och de undervisar i olika ämne som svenska, tyska, historia, turism, samhällskun-

skap, matematik, fysik, kriminologi, och speciallärare.  

 

För att värna om den personliga integriteten har de intervjuade pedagogernas och skolans 

namn inte nämnts. Tidpunkten för uppsatsen och lärarnas pressade tid i slutet av skolterminen 

och pågående ämnesprov och nationella prov samt min begränsade tid var orsaken till färre 

intervjuer. För den skull lades mer tid och utrymme på de teoretiska förutsättningarna kring 

barns utveckling - normalitet och avvikelse.  

 

*** 
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6 RESULTAT OCH DISKUSSION 

Alla intervjuade pedagoger är medvetna om att de skall hjälpa barn att utvecklas efter sina 

förmågor och har liknande ambitioner för barn med behov av särskilt stöd. Naturligtvis har 

deras ambitioner äventyrats och begränsas av ekonomiska resurser. Vidare anser pedagogerna 

att de har otillräckliga kunskaper om hur barn med dolda funktionshinder skall bemötas. Detta 

medför att de känner sig osäkra inför ett barn som har en liknande problem.  De flesta tillfrå-

gade anser att barns beteende har förändrats avsevärt jämfört med tidigare. De mer erfarna 

pedagogerna hävdar att det var mera disciplin i skolan förut och det var lättare att ha en disci-

plinerad undervisning. Situationen var sådan att det förutsattes disciplin och befordrades di-

sciplin berättar en pedagog. I dagens skolor är visserligen en mer uppbruten undervisningssi-

tuation vilken inte kräver en liknande disciplin av den gamla sorten. Vad som behövs idag är 

elevens självdisciplin. I dagens skola har man lagt mer ansvar på eleven själv. Pedagogerna 

tycker att dessa förändringar har både positiva och negativa konsekvenser. De tycker att det är 

bra med en situation där eleverna tar ansvar, men däremot hemskt dåligt med en situation som 

gör att en del av eleverna misslyckas med det. Samtliga informanter tycker att ungdomarnas 

beteende till en viss del är naturligt och anser att de är ungdomar och är i pubertal ålder och 

ibland styrs deras uppförande av hormonerna vilket är en del av deras naturliga tillstånd.  

”Dagens barn är frimodigare, man har en annan relation med dem.” 

 

Pedagogerna bedömer att flickorna och pojkarna beter sig olika. Flickorna är generellt sätt 

mer disciplinerade och mer ”lidiga”. Pojkarna är mindre disciplinerade och prioriterar andra 

saker än skolan. Samtliga pedagoger har i stor utsträckning en bra uppfattning om koncentra-

tionssvårigheter och har vardagliga kontakter med dessa elever, men de upplever en del osä-

kerhets känsla inför dessa barn. Informanterna har en uppfattning om att elevernas koncentra-

tionssvårigheter beror på olika faktorer. Dels finns det en mängd störande omständigheter 

kring eleverna. T.ex. hemmiljön ”ingenstans att göra läxorna hemma” eller ”pappa som lever 

rövare” och dels hela mediebruset runt omkring som lockar och drar till sig ungdomarna. ”En 

del av ungdomarna sitter hela natten framför teven eller spelar dataspel och liksom vad man 
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säger lustprinciper istället för dygdprinciper. Dessa stör väldigt mycket och kräver en stor 

självdisciplin av eleverna idag.” 

 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna är eniga om att den bidragande orsaker till barnets 

svårighet i deras skola inte enbart ligger hos barnet själv. Utan också har en psykosocial fak-

tor och att barnets omgivning har den största tyngden på deras problem. De påvisar sina på-

stående med några detaljredovisande grunder hos sina elever som barn med alkoholiserade 

föräldrar, barn med arbetslösa föräldrar och barn som har hamnat mellan två kulturella skill-

nader i skolan och hemmet. Dessa problem gör att det starka bandet mellan barnet och famil-

jen och mellan barnet och skolan bryts på sikt. Vilken i sin tur ger upphov till avvikande bete-

ende hos barnen och en mörk syn på framtiden.  

”En elev kom till mig och berättade att jag blev misshandlad hemma. Så att så fort det var nåt vi 

ringde hemma och så frågade vi var är hon? Varför är hon inte här? Så kunde vi skydda henne 

under de tre åren som hon var här. Kopplade in elevvården men hon ville absolut inte ha någon 

utredning. Men jag träffade henne för ett och ett halvt år sedan. Hon sa efter att hon gick ut sko-

lan då hade hon lugn och ro så pass mycket så att hon vågade ta sig an sina bekymmer och har 

ett annat liv idag. Så det är jättesvårt ibland.” 

 

En annan pedagog berättar om sina upplevelser och beskriver:  

”Jag har t.ex. en elev som jag fick reda på att för tre veckor sen som försökte att ta livet av sig 

med tabletter. Det är klart att den inte har fungerat i klassrummet, man har undrat varför. Jag har 

en annan elev i ett annat klassrum som är oerhört utåtagerande och som inte vill berätta varför, 

men som det kan var allt som existentiella frågor till ett förskräckligt föräldrahem till att de har 

några andra bekymmer. Och det kan jag inte som lärare veta. Jag kan bara säga att det inte stäm-

mer”.  

 

En annan pedagog berättar.  

”En elev som är här skriver dåligt och bra. Jag vet att de har en ekonomi som är oerhört be-

kymmersamt och är oroligt över sommar. Då skulle vi försöka se om genom någon form kan 

ordna ett SL kort så att den här eleven ändå kan åka runt lite och bada någonstans och göra nå-

gonting. Sånt kan man göra.” 



 21 

Det råder inte enighet när det gäller diagnostisering av elever med koncentrationssvårigheter. 

Lärarna argumenterar för att oavsett om elever får en diagnos eller inte måste alla elever lika 

möjlighet till utveckling. De barn som riskerar att inte nå skolans etablerade mål och normer 

måste få hjälp. Att ha en diagnos innebär att barnet får en etikett som hon eller han bär med 

sig under hela sitt liv. Detta gör att barnet känner sig stämplat och mindre värd. Lärarna är 

övertygade om att det ställer till mer skada än nytta. En annan lärare anser att fördelen med att 

diagnostisera barn med problem är att skolan kan få extra resurser och det är lättare att doku-

mentera och åtgärda barnens behov. Om man ska ha en diagnos, så måste diagnosen vara till 

nytta och direkt efter bör ett lämpligt och konkret program upprättas säger an annan pedagog.  

 

När lärarna möter barn med koncentrationssvårigheter som är integrerade i det ordinarie 

klassrummet har de två faktorer att ta hänsyn till hävdar en pedagog. Dels är det elevernas 

inlärningsförmåga och dels är det deras kunskapsutveckling som ska ske på samma gång. Det-

ta kräver att man får tänka lite i förväg på hur man planerar och presenterar sin undervisning. 

Var och en av pedagogerna upplyser olika vägar till att hjälpa de barn med koncentrationssvå-

righeter. Några av arbetssätten är omplacering av eleven där hon eller han utsätts för mindre 

störning eleven placeras mitt i klassrummet för direkt kontakt med läraren, rastlösa bes utföra 

någon uppgift och ombeds att röra på sig i klassrummet när det krävs, samt användning av 

dator som hjälpmedel. En pedagog berättar att hennes erfarenhet visar att elever med koncent-

rationssvårigheter kan koncentrera sig bättre när de sitter framför en dataskärm och jobbar. 

Dessa elever tycker att det är roligare att lära sig med dator som hjälpmedel eftersom de andra 

störande faktorerna då avskärmas. Att arbeta i grupp är en annan pedagogs arbetssätt för att 

förbättra inlärning hos dessa elever. 

”... och sätter de i grupprum i grupparbete så jag vet att en eller två är drivande risken är att de 

andra bara hänger med. Men det är upp till mig att kontrollera att så inte är fallet. Så kan de hjäl-

pa varandra också” 

 

Arbetsmetoderna varierar mellan lärarna men alla har samma uppfattning om att en bra rela-

tion till alla elever och framför allt eleverna med svårigheter är nödvändig för att komma nä-

rmare eleverna. Och därefter skapa en trygghet för att höja elevernas lust till inlärning och så 

att de vågar lära sig. och kunna utveckla och förbättra inlärningsförmågan hos dem.    
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”Jag brukar försöka att få mina elever stort förtroende för mig, så att jag får reda på om det är 

nåt som är på gång för att ske.” 

En pedagog som också är mycket populär bland eleverna berättar  

”Jag finns ju alltid där, min dörr till mitt arbetsrum är mer som en svängdörr in på nåt Hotel. Jag 

gör allt jobb vid sida av hemma, allt, förbereder lektioner, allt, allt, allt. Och jag är väldigt 

mycket ut i korridoren så att de bara kan få tag i mig och så där va? Och då behöver jag inte 

göra något speciellt. Jag finns ju där.”   

 

Barn som på grund av sina problem är benägna att ta livet av sig har ingen lust och ingen mo-

tivation att fokusera sig på sina studier i skolan säger lärarna. En bra relation gör det lättare att 

elever kan ta upp sin problematik med sin lärare som de känner stark förtroende för.  

”Tjejen som skulle ta livet av sig berättar efteråt och då pratar jag med familjen om att skolan i 

det här fallet kanske är det inte viktigaste utan att få upp den här personens livsvilja igen. Och 

att man stöttar elever. I det här fallet stödde jag på ett mycket enkel sätt, jag köpte en halskedja 

med en ängel, då sa jag det var hennes skyddsängel och så länge hon är kvar här så fick hon inte 

göra om det och det lovar hon mig, så där la jag en spärr och hon ringer mig jätte mycket och 

pratar med mig på kvällar och helger.” 

 

Utöver de svårigheter som drabbar olika barn kan språket också vara en barriär i lärandet hos 

barn med invandrarbakgrund. En av lärarna tycker att det är en självklarhet att språket kan 

vara en barriär och därför ”måste undervisningen anpassas så att eleverna med språksvårighet 

kan hänga med.” En annan lärare som har personlig erfarenhet av detta uttrycker sig på föl-

jande sätt: 

”Där har jag tack och lov egen erfarenhet. Jag hade en tysk pappa och en svensk mamma och vi 

pratade bara tyska hemma. Sen gick jag i den tyska skolan och sen så mina sista svenska ord 

inom fysik och kemi la sig på plats när jag var 33 år gammal. Då förstår jag. Så det kan vara 

svårare, ja, därför man har inte exakta synonymer, får det går inte att översätta exakt. Men det 

har inte och göra med elever med invandrarbakgrund.”  

Pedagogerna tycker att skolor i segregerade områden har lyckats att ta ställning till elevernas 

språksvårighet avsevärd.  Informanterna har en enad uppfattning om forskarnas påstående att 

antalet elever med behov av särskilt stöd har ökats betydligt. De tror att orsakerna till denna 

ökning kan bero på olika faktorer. Idag ställs högre krav på lärarna när det gäller deras sociala 
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och didaktiska kompetenser samt deras kunskaper om barn med behov av särskilt stöd. Man 

har idag bättre diagnostiska möjligheter än tidigare på grund av den omfattande forskningen 

kring dessa problem. Pedagogerna är helt överens om att vi bryr oss mer om barn i behov av 

särskilt stöd idag än tidigare. En orsak till det ökade antalet av elever som kräver särskilt stöd 

beror också på att skolan ställer högre krav på elever idag jämför med tidigare. Även persona-

len har fått bättre kunskaper om hjärnbaserat lärande och existerande psykosociala problem. 

Dagens förändrade undervisningsmodeller och individualisering kräver mer tid för lärarna att 

ägna till varje elev i klassen. I ett klassrum med trettio elever har läraren mindre än två minu-

ter att tillägna varje elev och på samma sätt har varje elev samma korta tid att få uppmärk-

samhet från läraren. Ekonomiska begränsningar och skolornas nedskärningar på resurser har 

sätt resulterat i att allt fler barn inte får det stöd som de behöver. 

”Om jag hade ett önskemål, ha säg tio datorer längst ner i klassrummet, så man slapp boka och 

gå till en annan sal. För de som hade lite mer bekymmer sitta där och skriva, andra kunde sitta i 

bänkarna och så, va? Resurser, ja, det har med ekonomin att göra.”       

”Man skulle önska att det fanns mer personal som skulle ställa diagnoser till exempel, att vi 

hade en psykolog kanske, men det går inte.” 

 

Utifrån de frågesamtal som jag hade med pedagogerna fick jag en inblick i deras synsätt på 

hur de bedömer barn med koncentrationssvårigheter. Samtliga informanter har en bra uppfatt-

ning om barn med koncentrationssvårigheter och genom de vardagliga kontakterna med ele-

verna har de fått kunskap om att den bidragande källan till barns koncentrationssvårigheter i 

deras skola är relaterat till sociala och psykologiska faktorer. Eftersom problemet hos varje 

barn är unikt blir det mycket svårare för pedagogerna att markera problemet och de får en 

osäkerhetskänsla inför dessa barn. När sambandet mellan det sociala och psykologiska störts 

påverkas barnets beteende i samspel med andra i en social kontext. Den granskade skolan 

ligger i ett invandrartät och hårt segregerat område. Segregationen har get upphov till ett stort 

avstånd till det svenska samhället som i sin tur har varit orsak till att eleverna har en sämre 

språkkunskaper i svenska språket jämfört med andra skolor. Vidare anser jag att skolan är en 

social miljö och har en stor betydelse för alla elever för att bygga och utveckla sina identiteter. 

Men i en segregerad förort och en segregerad skola är möjligheterna till utveckling mycket 

sämre jämfört med andra skolor. Dessa faktorer gör att eleverna har en mörk syn till framtiden 

och däremot har en inverkan på deras motivation till att fullfölja sina roller som elev. Vidare 
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anser jag att dessa omständigheter som råder ger eleverna den känslan av att deras skola i sig 

är en ”segregerande integrerad” skola. Där ordet ”alla” har definierats som alla invandrare 

som har differentierats från de övriga medborgarna i samhället det vill säja samma skolsystem 

som existerade i början av 1800-talet. Detta har i sin tur att göra med att eleverna saknar den 

starka relation till sin skola som social miljö. Vilket i sin tur påverkar deras motivation för att 

fullfölja skolans etablerade mål och då problem uppstår. Oavsett om orsakerna till de allmän-

na och diagnostiserade svårigheterna har biologiska eller psykologiska faktorer måste peda-

gogerna ge alla elever möjlighet att utvecklas. Pedagogerna måste fokusera på elevernas svå-

righetsgrad. Därför att elevernas upprepade misslyckande i skolan och mellan klasskamrater-

na har en destruktiv effekt vilket ger dem en känsla av att de inte duger. konsekvenserna blir 

att barnen inte kan hantera sina känslor och deras självförtroende sänks till en nivå som fram-

kallar långvariga problem.     

 

”Skolan framhålls som en destruktiv gruppmiljö för elever som inte presterar bra eller genom 

sitt beteende blir påfrestande för omgivningen (Olsson, 1998, S. 223). 

 

”Inkluderande integrering” av barn med koncentrationssvårigheter i den ordinarie skolan var 

också en av mina problemformuleringar som jag har funnit en förklaring för. Det visade sig 

att nästan alla pedagoger är positiva till inkluderande integrering. Pedagogerna anser att en del 

barn är medvetna om sina problem och en del har det svårt att se varför de misslyckas. Det 

finns olika modeller och teorier för att främja kunskapsutvecklingen hos elever med både all-

männa och diagnostiserade svårigheter. Samtliga pedagoger är medvetna om att en segrege-

rande specialundervisning utanför den ordinarie klassen har negativa följder för elevens psy-

kiska hälsa, självförtroende och utveckling. Specialpedagogerna i den aktuella skolan erbjuder 

elever som själv begär en individuell och segregerande specialundervisning utöver den ordi-

narie klassen. Specialpedagogerna hävdar att fördelen med en fristående och individuell un-

dervisning framför allt för elever med koncentrationssvårigheter är att man begränsar störande 

faktorer när de är ensamma med specialläraren vilket gynnar elevens kunskapsutveckling. Då 

specialundervisningen integreras med den ordinarie undervisningen dvs. en ”inkluderande 

integrering”, kunskapsutvecklingen äventyras hävdar pedagogerna men däremot elevernas 

självkänsla förstärks och eleverna får en harmonisk utveckling. (Haug, 1998)       
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 “För några elever fungerar specialundervisningen utmärkt, för andra spelar den ingen roll och 

för åter andra är den en tragedi eller katastrof” (Ibid. S. 52) 

 

Vidare menar pedagogerna att när det finns valmöjlighet för eleverna, väljer de alltid den spe-

cialundervisning som passar eleverna bäst. Skolan erbjuder lösningar med utgångspunkt i 

varje elevs enskilda behov och eleven väljer det som fungerar bäst för. En annan faktor som 

hjälper pedagogerna att bemöta sina elevers svårigheter är en god miljö som yttras i styrdo-

kumentet Lpo 94. Under rubriken ”god miljö för utveckling och lärande” kommer följande 

formulering ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har 

en viktig roll därvidlag”. Och under rubriken ”alla som arbetar i skolan” kommer formule-

ringen” skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.” 

Att skapa ett trygg och harmoniskt miljö i klassen gör att läraren åstadkommer en bra relation 

med och mellan eleverna. 

Vidare vill jag tillägga att kommunikation både verbala och icke-verbala är en viktig del av 

samspelet mellan människor. Med kommunikation kan vi visa och yttra våra behov, vi kan 

visa glädje, sorg och även misslyckande (Maltén, 1998).  

Charles Darwin påstår att vi människor har sex olika grunduttryck som har ingen koppling till 

vår kultur. Med hjälp av dessa grunduttryck kan vi visa vår glädje, sorg, ilska, avsky, rädsla, 

och överraskning. Pedagogerna kan använda dessa grunduttryck för att spåra upp en del av 

elevernas svårigheter och avvikande beteende hos dem. Detta kräver att pedagoger har en bra 

social kompetens och en bra kommunikationsförmåga för att lätt kunna möta och fånga deras 

problem och upptäcka deras signaler i tid under sin yrkesutövning. Forskarna har skapat olika 

modeller som kan göra att individen känner sig trygg i gruppen. Ett sätt att åstadkomma denna 

trygghet är att skapa ett bättre självförtroende. En bra modell är att utgå ifrån ”Johari fönstrets 

arbetsmetod” som skapades av två forskare, Joseph Luft och Hari Ingman genom att förbättra 

elevernas självkännedom kan vi förebygga olika dilemma och svårigheter i skolan. Med ”Jo-

hari fönstrets arbetsmetod” försöker läraren att göra eleverna medvetna om sig själva och öka 

det öppna jaget. Ju det öppna jaget är större desto bättre vi lyckas förbättra eller förstärka ele-

vens relation med andra elever och andra individer i gruppen och i skolan. Det öppna jaget är 

den del som varje individ vet om sig själv och är också känd för andra (Maltén, 2000). 
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6.1 Att utreda och åtgärda elevernas svårigheter och 
kränkande behandlingar 

Samtliga pedagoger är medvetna om sitt ansvar gentemot elever som visar avvikande beteen-

den. Specialläraren betonar att ett bra tillvägagångssätt för att kunna hjälpa dessa elever på ett 

effektiv sätt och kunna stödja de med deras svårigheter, är att följa elevens skolsituation och 

prestation. Och dessutom skaffa sig lämpligt information om elevens personliga situation ge-

nom t.ex. utvecklingssamtal eller personliga samtal. Det krävs också att man skapar ett bra 

samarbete med elevernas föräldrar för att få dem att medverka i sina barns skolgång och både 

ge och få information om elevernas inställning till skolan. Specialpedagogiken är en del av 

allmänpedagogiken och var och en av de som tillhör varsin arbetsenhet och deltar i enhetens 

och de ingående arbetslagens möten är dessutom mentorer till en grupp av elever.  

 

För att skapa möjlighet för alla krävs en kännedom om elevernas individuella och unika be-

hov och därför krävs en bredare bild av, samt kunskap om, barnets problem för att kunna rätta 

till eller förbättra dessa. Kartläggning och arbetsgången för att samla in nödvändiga och 

grundläggande data för en noggrann utredning görs på olika sätt i skolan. Redan från elever-

nas skolstart, det vill säga övergången från grundskola till gymnasiet görs en kartläggning. 

Detta har en betydande roll för hur elevens fortsatta lärande och utveckling skall stödjas. En 

enkätundersökning är en vanlig metod att fånga deras uppfattning om helheten om övergång-

en säger specialpedagogen. Efter överlämnandet från grundskolarna i första skolveckan, kart-

läggs elevernas hälsotillstånd med hjälp av elevernas egna hälsouppgifter. Ett test på elevens 

läs- och skrivsvårighet görs. På arbetslagsträff eller uppföljning av klasskonferens tas elev-

ärenden upp. Probleminventeringen görs för att kategorisera och beskriva elever i behov av 

stöd och klargöra var i består problemet enligt lärarna. Frågarna som; vilket är problemet?, 

Vilka hinder finns?, Och vad är öppningen?, Diskuteras. 

 

Innan något avvikande beteende i klassrummet eller i skolan påträffas krävs bestämda rutiner 

eller handlingsplaner om hur samverkan mellan rektor, lärare, eleven, elevvårdsteam och för-

äldrar skall ske berättar specialläraren. Samt att alla i skolan skall ha en gemensam uppfatt-

ning om hur man måste agera. Under varje arbetsträff tas elevernas problematik dvs. elever 

som faller utanför skolans normer och har problem att nå skolans etablerade mål oh normer 

upp och diskuteras. Därefter försöker skolans specialpedagog och speciallärare som är en 
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kompletterande resurs till allmänpedagogiken att utifrån sina specialpedagogiska kompetenser 

och sina kunskaper hitta en lösning för problemet. De försöker utveckla en plan för att förbätt-

ra elevens inlärningsförmåga och även handleda läraren till en bättre undervisningsstrategi. 

När denna problematik tas upp av elevvården är det viktig att föräldrarna också kontaktas 

säger specialläraren. Specialteamet på det granskade Gymnasiet består av rektor, speciallära-

re, specialpedagog, kurator och skolsyster. Skolan saknar skolpsykolog på grund av ekono-

miska svårigheter, men vid behov skickas eleverna till BUP (Barn och Ungdom Psykiatrin) 

mottagning för vidare utredning.  

 

Slutligen har jag den uppfattning att när sambandet mellan biologiska faktorer med sociala 

och psykologiska äventyras individens interaktion med andra påverkas och barnens psykiska 

välbefinnande sätts i äventyr. I allmänhet har elever med en annan etnisk bakgrund än den 

svenska ett större behov av stöd i skolan. Elever som kommer från arbetslösa familjer, famil-

jer vars föräldrars samhällsställning ändrats på grund av landflykt, familjer med föräldrar med 

akademisk bakgrund som degraderas till en annan position i samhället, samt familjer med 

ekonomiska svårigheter. Dessa svåra sociala situationer ger upphov till att familjer splittras 

allt oftare och barnen hamnar i svåra psykologiska svårigheter. Kulturella skillnader är en 

annan faktor som bidrar till att barn får identitetsproblem. Utanförskap är också ett problem 

som segregation har tagit med sig och skapat ett stort avstånd med svenska samhället och som 

i sin tur medför språksvårigheter hos elever i skolan. De elever som bär med sig traumatiska 

upplevelser kräver särskilda insatser.  Vidare har jag funnit att det finns vissa ram faktorer 

som begränsar pedagogernas möjlighet att hjälpa barn med svårighet. Det är främst ekono-

miska faktorer som budget och resurser, elever och föräldrar, tid, och regler som beslutas av 

kommun och skolan. Lärarens uppdrag har förändrats och den traditionella lärarrollen som 

innebar en, en-till-många relation till elever (läraren ledde hela klassen i undervisningen) 

övergått till en-till-en relation för att kunna möta alla elevernas behov och anpassa undervis-

ningen utifrån deras förmåga. Individualisering kräver mer tid och resurser som pedagogerna 

yttrat under intervjun. De ovannämnda faktorerna har medfört att idag ställs större krav på 

lärarens social och didaktiska kompetenser än tidigare.  

*** 
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BILAGA 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. I vilken eller vilka ämne undervisar du? 

3. Tycker du att det finns någon skillnad på barns beteende idag jämfört med tidigare? 

4. Om ja, vad anser du att skillnaderna beror på? 

5. Tycker du att förändringen är positiv eller negativ? 

6. Forskarna påstår att antalet av barn med dolda funktionshinder och koncentrationssvå-

righeter har ökats avsevärt. Upplever du att det är så?  

7. Är du för eller emot att barn med koncentrationssvårigheter diagnostiseras? 

8. Vad är koncentrationssvårigheter för dig? 

9. Har du upptäckt några elever med koncentrationssvårigheter i din klass? 

10. Vad tycker du ligger bakom problemet? Är det biologisk eller psykologisk? 

11. Hur påverkas ditt sätt att undervisa med en inkluderande integrering? 

12. Hur påverkar elever med svårigheter andra barn i klassen? 

13. Är det positivt eller negativt? 

14. Hur går du tillväga för att utveckla inlärningen hos dessa elever?    

15. Får du någon hjälp från omgivningen som rektor, specialpedagoger eller arbetslag? 
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16. Vilka av dessa faktorer påverkar ditt sätt eller hindrar dig att hjälpa elever som kräver 

särskilt stöd? 

• Styrdokment som skollagar, läroplan 

• Lokaler, ekonomi, resurser 

• Tid 

17. Tycker du att språket när det gäller barn med invandrarbakgrund är ett hinder för barns 

inlärning? 

18. Hur ofta är barnens svårigheter relaterade till språket? 

 

*** 

 


