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1 Inledning 

 

Jag har arbetat som yrkeslärare inom måleri i fyra år. Innan det arbetade jag som målare i 

cirka tjugo år. När jag började arbeta som yrkeslärare var det många nya intryck och möten 

med elever som var i behov av särskilt stöd. Jag mötte nu dagligen elever med 

neuropsykiatriska diagnoser, vilka jag inte hade någon kunskap om. När jag skulle välja ett 

område att göra mitt examensarbete kring ville jag veta om det bara var jag som upplevde att 

yrkeslärare saknar kunskaper kring elever med neuropsykiatriska diagnoser. 

 

En yrkeslärare ska besitta många kunskaper för att möta den enskilda elevens behov. Under 

min utbildning har det uppstått många frågor kring dessa kunskaper. Vi ska vara kunniga i 

vårt hantverksyrke och kunna förmedla kunskaper på ett pedagogiskt och lärorikt sätt. Detta 

är det man i första hand har i åtanke när man tänker på en yrkeslärare. 

 

I dagens skola möter lärare många elever med olika förutsättningar och behov. 

Undervisningen ska anpassas för att möta alla elever och uppdraget är att förmedla kunskap. I 

den nya skolformen ska alla elever nå målen och inom de yrkeföreberedande programmen ska 

eleven kunna börja jobba direkt efter skolan. Detta ställer höga krav på yrkesläraren.  

 

Persson (2009) menar att personalen på en skola behöver ha en gemensam grundsyn på 

elevers lärande och utveckling. Är detta något man behöver för att kunna diskutera och föra 

fram elever som har neuropsykiatriska diagnoser?  

 

Dagens skola har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Undervisningen kan 

inte utformas lika för alla och det behöver lärare vara medvetna om. Sverige är anslutit till 

Salamancadeklarationen (2001) som säger att den integrerade skolan ska ge plats för alla 

elever oavsett deras intellektuella, fysiska, emotionella, sociala eller språkliga förutsättningar.  

 

Neuropsykiatriska diagnoser ökar i det svenska samhället. I skolan möter lärare dessa elever 

dagligen och ska kunna bemöta dem utifrån deras förutsättningar. Abrahamsson (2010) anser 

att lärarna är skolan viktigaste resurser. Genom att ta sitt arbete på allvar och utforma 

undervisningens form och innehåll efter elevernas behov når man elever med 

neuropsykiatriska diagnoser. Man får anpassa undervisningen utifrån vilken elev man har och 
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i vilken situation eleven befinner sig. Ingen elev är lik den andra och då finns det ingen metod 

som passar alla.  
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2 Bakgrund 

 

Gymnasieskolan är en skolform där det finns grupper av lärare med olika bakgrund, 

gruppkultur och yrkesidentitet. Ofta präglas läraren av den yrkeskultur man har sina rötter i. 

Yrkesutbildningen har en lång tradition som startade i skråväsendet.  Det finns ofta en klyfta 

mellan teori- och yrkeslärare men de har en gemensam nämnare, att de betonar det egna 

ämnesområdet. (Lundström, 2009)  

 

Lundström (2009) skriver att lärare är omgivna av yrkesetiska regelverk vilka resulterar i ett 

starkt engagemang för att göra ett bra arbete för elevernas bästa. Gustavsson (2004) har i sin 

undersökning kommit fram till att lärare pekar på omsorgen om eleverna som en del av 

essensen i yrkesutövandet. De ställs inför utmaningar för att skapa goda relationer och 

förtroende till eleverna. Den andra delen i yrkesutövandet är att åstadkomma lärande för 

eleverna. I sitt yrke ska lärarens kunskaper i det praktiska innehålla kunskapsformer som att 

veta, göra och vara. De ska använda både hand, hjärta och hjärna i sitt yrkesutövande. 

Läraryrket handlar inte bara om att förmedla kunskap utan även medverka i elevernas 

människoblivande.   

 

Hansson (2009) menar att det är många faktorer som påverkar lärarens arbete. Dels den 

fysiska miljön, arbetsinnehållet, rutinerna, professionell utveckling, förväntningar och 

personlig tillfredsställelse. Men den största faktorn är eleven och dess lämplighet, motivation 

och handlingar. Tillsammans skapar läraren och eleven en miljö för att skapa arbetsmetoder 

som bidrar till lärande för både elev och lärare. Yrkeslärarens roll är att leda andra och skapa 

goda och trygga relationer för att utveckla och fostra unga människor till samhällsliv och 

yrkesliv. 

 

Yrkeslärare får ofta en stor betydelse för elever med dåligt självförtroende och låg motivation. 

Skolan är ofta en trygghet för dessa elever och ett socialpedagogiskt kunnande är av stor vikt. 

En yrkesutbildning ger de flesta elever ett större självförtroende, där vilka lärare eleverna 

möter har stor betydelse. (Hansson, 2009) 

 

Det är rektorn som ansvarar för att lärare får möjligheter till den kompetensutveckling som 

krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter professionellt. (Skolverket, 2006)  
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Vygotskij anser att läraren ska organisera den sociala miljön och inte vara en uppfostrare. 

Eleven ska vara aktiv och intresserad. Läraren ska inte framställa sitt ämne som centrum och 

inte bli en person som eleverna dyrkar. Läraren måste skaffa sig en vetenskaplig kunskap 

inom sitt ämne och inom pedagogiken. Skolan ska vara öppen mot samhället och det 

samhälleliga livet måste komma in i skolan. Vygotskij anser elevens möjligheter till 

utveckling ska vara utgångspunkten vid undervisning. En bra undervisning föregriper 

utvecklingen, ger förutsättningar för en förändring och skapar då den närmaste 

utvecklingszonen. Med hjälp av en erfaren lärare utvecklar eleven sitt kunnande och kan nästa 

gång göra det själv. ( Lindqvist, 1999) 
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3 Syfte 

 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på om yrkeslärare upplever att de har 

kunskaper att bemöta elever med neuropsykiatriska diagnoser. 

 

 

- Vilka kunskaper behöver en yrkeslärare ha för att bemöta elever med neuropsykiatriska 

diagnoser enligt lärarna? 

- Hur påverkar skolans kunskapskrav bemötande av elever med neuropsykiatriska diagnoser 

enligt lärarna?  
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4 Teori och dokumentation 

 

Under kapitlet teori och dokumentation kommer jag att beskriva de styrdokument som skolan 

arbetar efter. Jag fortsätter med att beskriva gymnasieskolans förändringar under årtionden. 

Skolans värdegrund kommer också att behandlas i förhållande till elever i behov av särskilt 

stöd och specialpedagogikens område beskrivs också. Kapitlet avslutas med att redogöra för 

de neuropsykiatriska diagnoser som lärare möter i skolan.  

 

4.1 Styrdokument 

 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet.  

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt samarbete med hemmen, 

främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.”  

(Lärarförbundet, 2001, s 55) 

 

Gymnasieskolan ska tillsammans med grundskolan fördjupa och utveckla elevernas 

kunskaper så att de kan möta den yrkesverksamhet de väljer och för studier vid universitet och 

högskola. Eleverna ska ha fått en grund för livslångt lärande och en beredskap för arbetsliv 

och samhällsliv. (Skolverket, 2006) 

 

En lärare ska när denna planerar sin undervisning utgå från ämnesplanen, examens mål, 

läroplan, gymnasieförordning och skollagen. Verksamheten i klassrummet ska präglas av de 

övergripande målen i skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen. Yrkesprogrammen 

ska utgöra en grund för yrkesverksamhet och för fortsatt yrkesutbildning. Eleverna ska bli 

anställningsbara och de ska ges förutsättningar för eget företagande. Under sin utbildning 

genomför de arbetsplatsförlagt lärande vilket sker på en eller flera arbetsplatser utanför 

skolan. Denna del av utbildningen ska styras av ämnesplanerna. (Skolverket, 2011) 
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I varje ämne finns en ämnesplan. I planen finns beskrivningar av vad som ingår i varje kurs. 

För hela ämnet finns ett syfte där det beskrivs vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att 

utveckla och det finns även ett mål med undervisningen. Målen konkretiserar vad av syftet 

som ska betygsättas. I det centrala innehållet anges vilket innehåll som undervisningen ska 

behandla i kursen. I varje kurs ska betyg sättas utifrån de preciserade kunskapskrav som utgår 

från målen. Läraren ska bedöma faktakunskaper, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. 

(Skolverket, 2011) 

 

Jag fortsätter nu med att beskriva hur gymnasieskolan och yrkesutbildningen har förändrats 

under åren.  

 

4.2 Gymnasieskolan i förändring 

 

Yrkesutbildning bedrevs på arbetsplatser fram till 1918 då man insåg att man behövde 

praktiska ungdomsskolor. Ett system med lärlingsskolor, yrkesskolor och fackskolor 

inrättades. På 1920-talet genomfördes ett enhetligt skolsystem för teoretiska utbildningar och 

1964 samlades de teoretiska utbildningarna till ett enhetligt gymnasium, då avskaffades också 

studentexamen. Under åren fram till 1970-talet kritiserades yrkesutbildningen emellanåt för 

att den inte fångade den nya tidens krav, för att inte vara aktuell, för att vara snäv och att den 

inte betonade samarbets-, problemlösnings- och planeringsförmåga. Kritikerna ansåg att 

näringslivet måste få större inflytande över yrkesutbildningen. (Skolverket, 2011) 

 

En samlad gymnasieskola infördes 1970 med två- och treåriga linjer. Inom yrkesutbildningen 

innebar Lgy 70 att yrkesämnena minskade med en tredjedel och eleverna fick läsa svenska, 

matematik, engelska eller samhällskunskap. 1994 infördes en kursutformad gymnasieskola. 

Arbetslivet krävde nu att yrkeseleverna hade bättre och bredare baskunskaper för att möta 

arbetslivet och de obligatoriska ämnena utökades till åtta. Alla program var nu 

högskoleförberedande.(a.a) 

 

Under senare delen av 1900-talet har staten styrt skolpolitiken i Sverige. Skolan skulle bidra 

till ett jämlikt samhälle och utveckla en produktiv arbetskraft. Den svenska skolan skulle vara 

en jämlik skola för alla. Den starka centrala styrningen i skolan frångicks till en mer 

decentraliserad skola. (Lundström, 2009) 
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Kommunaliseringen av den svenska skolan genomfördes i början av 1990-talet. Skolan skulle 

effektiviseras som verksamhet när kommunerna tog över makten, där ekonomi var en stor del. 

I intervjuer framkommer att kommunaliseringen inneburit förändrade och försämrade 

arbetsvillkor, en avstannande löneutveckling, förändrad kontroll och förändrade förmåner för 

lärare. (Aili, Blossing & Tornberg, 2008) Den svenska skolan decentraliserades och 

avreglerades till förmån för en mål- och resultatstyrd skola. Skolan skulle vara flexibel och 

kunna möta kraven från ett föränderligt samhälle och möta elevens individuella önskemål. 

(Skolverket, 2011) 

 

Studier under 2000-talet visar att svenska eleverna inte går ut med lika goda kunskaper som 

tidigare, de avbryter sina studier vilket bland annat får till följd för en ökad 

ungdomsarbetslöshet. Förändringarna har lett fram till en ny reformering inom 

gymnasieskolan, GY11. Intentionerna med reformen är att eleverna ska bli väl förberedda, 

alla ska nå målen, utbildningarna ska vara likvärdiga, studievägar och styrdokument ska vara 

tydliga. (a.a) 

 

Skolans värdegrund är viktig i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Därför har jag valt 

att fördjupa mig i vad värdegrunden innebär i skolan. 

 

4.3 Skolans värdegrund 

 

Värdegrunden är formulerad i skollagen, läroplanen och kursplaner. I skolan ska kunskap 

inhämtas, lusten för att lära stimuleras och grunden för en yrkeskarriär läggas. Skolan är även 

en social plats, där man ska umgås, känna gemenskap och kunna fungera i grupp. (Zackari & 

Modigh, 2002) 

 

Vilka relationer som etableras beror på elevens position i klassen och hur läraren hanterar 

detta. Vilken undervisning som läraren organiserar spelar stor roll för elevens utrymme, 

delaktighet och inflytande. Lärarens bemötande av eleven spelar stor roll för hur delaktig och 

vilken gemenskap eleven känner. Skollivet handlar om att kunna koda maktstrukturer och 

sociala relationer, att fungera som kompis och hitta en plats i gemenskapen. (a.a) 
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För att det sociala klimatet ska fungera måste kommunikationen mellan elever och lärare vara 

bra. Läraren måste ta eleven som individ på allvar och bygga upp sociala strukturer där eleven 

blir sedd. Samtalet är skolans viktigaste demokratiska redskap. För att samtalet ska bli bra är 

sociala relationer en förutsättning. I samtalet är språket centralt och i detta finns våra 

värderingar inbyggda. I några undersökningar menar eleverna att de tycker det viktigaste är 

att läraren är rättvis, tar sig tid att lyssna på eleverna, är engagerad och bestämd. På 

yrkesförberedande program i gymnasieskolan har personalen insikt och medvetenhet om 

värdegrundens betydelse för den psykosociala miljön. (a.a) 

 

Skolan har till uppgift att förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på hos 

eleverna. Varje elev ska finna sin unika egenart och kunna delta i samhällslivet. I skolan ska 

ingen utsättas för diskriminering och man ska främja förståelse för andra människor. Skolan 

är en social och kulturell mötesplats, där både elever och personal ska utveckla förmågan att 

leva med och inse värden som ligger i ett kulturellt samhälle. (Skolverket, 2006) 

 

Lärare ska tillsammans med eleverna gemensamt ta ansvar för den sociala, fysiska och 

kulturella miljön. (Skolverket, 2006)  

 

Lärarnas yrkesetik är en del av värdegrundsarbetet. Läraren ska alltid sätta eleven och dess 

lärande i centrum. Man ska vägleda eleverna till den kunskap som ska hjälpa dem i olika val 

och prioriteringar. Läraren ska möta eleverna både som enskilda individer och som en del av 

ett kollektiv. Lärarens yrkeskunnande ska användas till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning 

vilket inverkar på samhället och dess medborgare. Man bidrar till att skolan är en god 

arbetsplats och vidareutvecklar det pedagogiska arbetet. Läraren ansvarar för det pedagogiska 

arbetet och vinnlägger om att skapa de bästa förutsättningar för elevernas lärande. Man tar 

även ansvar för att utveckla sin kompetens inom yrkets utveckling och kring innehållet i 

undervisningen. Läraren ingriper om någon uppträder kränkande mot en elev. (Orlenius, 

2004)   

 

Säljö (2005) menar att mänskligt tänkande och handlande är situerat i sociala kontexter. 

Människans sätt att uppfatta världen och hur man agerar har ett samband med de omgivande 

sociala och kulturella mönstren. Vi tar över och använder oss av de sätt att tala, lösa och 

definiera problem som vi möter i vår omvärld. Vi lär oss det praktiska och kommunikativa 

samspelet genom att delta med andra. 
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För att kunna bemöta elever i behov av särskilt stöd behöver man ha specialpedagogisk 

kunskap. I nästa avsnitt beskriver jag vad specialpedagogik kan innebära.  

 

4.4 Specialpedagogik 

 

Specialpedagogikens huvudintresse har varit att studera elever i behov av särskilt stöd och 

utveckla metoder för att hjälpa och stödja. Under de senaste åren har kunskapsbildningen 

kring detta ämne handlat om problemställningar kring inkludering och olika aspekter av 

normalitet och avvikelse, delaktighet och gemenskap. Specialpedagogiken lyfts fram i skolans 

styrdokument och det betonas att alla lärare ska tillägna sig specialpedagogisk kompetens. 

(Vetenskapsrådet, 2007)  

 

”Alla som arbetar i skolan skall hjälpa elever som har behov av särskilt stöd” (Skolverket, 

2006, s 11) 

 

Genom kommunaliseringen av skolan har antalet lärartimmar per elev minskat måttligt 

däremot har den specialpedagogiska verksamheten dragits ned med närmare 30 procent. På 

många skolor saknas specialpedagogisk kompetens och elever i behov av särskilt stöd får inte 

alltid den hjälp de behöver. Det är rektorn som ansvarar för att eleverna får det särskilda stöd 

och hjälp de behöver. (Persson, 2009) 

 

Salamancadeklarationen som Sverige anslutit sig till innebär att den anger riktlinjer, principer, 

inriktning och praktik vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Skolan ska vara en 

inklusiv skola som har ett pedagogiskt berättigande, ett socialt berättigande och ett 

ekonomiskt berättigande. Målsättningen är att skapa en skola för alla. (a.a) 

 

I lärarutbildningen ska den blivande läraren utveckla kunskaper för att möta elever i 

svårigheter i den vanliga skolans gemenskap. För detta behövs specialpedagogisk kunskap, 

vilket innebär att lärare ska ha förståelse för att funktionshinder finns inom den naturliga 

variationen av olikheter. Läraren ska med sin grundläggande kompetens veta vilka 

konsekvenser ett funktionshinder kan få i klassen, för eleven själv eller kamraterna, för 

planering och genomförande av undervisningen. Läraren ska kunna förstå och reflektera över 
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de pedagogiska konsekvenser elevens funktionshinder innebär, man ska också veta var stöd 

och hjälp kan fås. Som lärare ska man även kunna motivera och argumentera för särskilda 

stödåtgärder. I arbetslagen behöver personalen ha en gemensam grundsyn på barns lärande 

och utveckling. (a.a) 

 

Asmervik (2001) menar att man får överbetona elevers normalitet och inte se deras problem. 

Man får heller inte slå sig till ro med att bara man har rätt förhållningssätt fungerar allt. Det är 

en nödvändig förutsättning men man behöver även specialpedagogisk kunskap, vilket lärare 

behöver vara förtrogna med. 

 

Tideman (2000) har i sin avhandling sett att det har skett en ökning av sortering och 

avskiljning av de personer som inte passar in i den normalitet som råder i samhället. De 

värderingar och strukturer som finns i samhället speglar hur vi ser på människor och hur vi 

särskiljer dem. I samhället finns en föreställning kring vad som är normalt och onormalt. Det 

normala är det som är vanligt, det som allt kan jämföras med, det genomsnittliga och att det 

finns en moralisk ide hur allt ska vara. 

 

Läraren ska förhålla sig till enskilda elevers problembeteende samtidigt som de ska undervisa 

övriga elever. Lärarna ska finnas tillgängliga, behandla eleverna på ett positivt och 

konsekvent sätt och ge konkret hjälp. De måste vara konstruktiva i konflikter och tåla 

motgångar. De måste ha en genuin respekt för de svåraste eleverna och ha kunskap om när 

och hur de ska agera i förhållande till eleverna. Lärare behöver även ha färdigheter kring hur 

de ska förebygga och korrigera felaktigt beteende. De ska veta hur de ska hantera svåra elever 

utan att kränka dem. Det viktigaste för att lyckas är en anpassad och kompetensutvecklande 

inlärningssituation och en god skolmiljö. (Asmervik, 2001) 

 

Integration är när alla är inkluderade och delaktiga i ett sammanhang, den gemensamma 

undervisningen är det ideala. I integrationen har man en människosyn som bejakar olika 

människors förutsättningar och dessa kan visa både starka sidor och sina tillkortakommanden. 

En förutsättning är att man vågar visa tilltro till människor och att man ser alla människor som 

utvecklingsbara och beredda att ta ansvar för sig själva och andra. Man ser skolans viktigaste 

uppgift som social. Den ska utveckla eleverna till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. Man har även förmågan att se människor med funktionshinder som 

resurspersoner, vilka kan tillföra undervisning och inlärning väsentliga bidrag. Man ser 
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människan som det väsentliga och inte funktionshindret även om de behöver särskild hjälp 

ibland. (Tideman, 2000) 

 

I rapporten Lusten och möjligheten (Skolverket, 2006) framkommer att lärarna upplever en 

markant ökning av elever i särskilt behov. De flesta lärare upplever att de inte har tillräcklig 

kompetens för att upptäcka och stödja elever i särskilt behov. De upplever också en kravfylld 

arbetssituation i mötet med eleverna. Kompetensutvecklingsinsatserna måste utgå ifrån att 

lärarkåren ställs inför fler elever med behov av särskilda stödinsatser. Med utgångspunkt i att 

alla elever har rätt till likvärdig utbildning bör rektor och huvudman uppmärksamma lärares 

behov av kompetensutveckling i enlighet med läroplans mål och riktlinjer.   

 

”Alla barn har rätt att få växa och utvecklas under skolåren. Skolan ska inte sortera ut, 

hindra, bryta ner eller förvara något barn. Det räcker inte med att undvika konflikter och 

hantera dessa barns skolgång för att ingen ska komma till skada”. (Abrahamsson, 2010, s 

138) 

 

Eftersom mitt syfte är att ta reda på om yrkeslärare upplever att de har kunskaper om 

neuropsykiatriska diagnoser följer nu en redogörelse kring diagnoserna ADHD, Asperger, 

autism och Tourette. 

 

4.5 Neuropsykiatriska diagnoser 

 

Elever med neuropsykiatriska diagnoser har ett beteende som grundar sig på ett annat sätt att 

tänka och tolka sin omvärld. Lärare måste se bortom elevens underliga beteende och ha en 

förståelse för orsakerna till problemet. Man ska ta reda på vilka kunskapsluckor som finns 

emotionellt och socialt och lära dem dessa. En lärare behöver stor inlevelseförmåga och 

mycket luskande för att klura ut vad som är fel hos elever med neuropsykiatriska diagnoser. 

(Abrahamsson, 2010) 

 

Asperger syndrom och autism är diagnoser som hör till gruppen genomgripande störningar i 

utvecklingen. Detta karaktäriseras av en kvalitativt nedsatt förmåga att interagera socialt, 

kvalitativt nedsatt förmåga att kommunicera och begränsade, repetitiva och stereotypa 

mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. Diagnoserna är en osynlig funktionsstörning 
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där personer med diagnoserna känner att de står utanför den sociala gemenskapen. Det bra att 

ha kännedom om vilka svårigheter dessa diagnoser medför vid undervisning. (Steindal, 1997) 

Personer med Aspergers syndrom är normalbegåvade eller har ett IQ över det normala. Cirka 

1 % av alla barn i Sverige har någon diagnos inom autismspektrumet. (Abrahamsson, 2010) 

 

Personerna har begränsad uppmärksamhet i sociala situationer, svårigheter att förstå åsikter, 

tankar, önskningar och avsikter hos andra, svårighet att förstå sammanhang och de har snäva 

intressen och särskilda färdigheter. De har problem med språkförståelse och kommunikation, 

beteendestörningar och avvikande och obehagliga sinnesintryck. (Steindal, 1997) 

 

I skolan bör elever med Asperger syndrom eller autism ha en fast lärare som har samtal varje 

vecka med eleven. I samtalen bör sociala problem och konflikter bearbetas. De behöver ofta 

en lugn arbetsplats och några behöver också längre tid på sig för att bli klara med en uppgift. 

Läraren måste vara tydligt närvarande och bestämma ramarna för undervisningen. Det bör 

vara en regelmässig struktur på dagen vilket skapar trygghet. Arbetsuppgifterna bör 

presenteras på ett tydligt sätt med en tydlig början och ett tydligt slut. (a.a) 

 

Den vanliga definitionen av ADHD utgörs av bristande uppmärksamhet, hyperaktivitet och 

impulsivitet. Ouppmärksamhet, koncentrationssvårigheter och organisatoriska svårigheter är 

grundläggande symptom. I det verkliga livet visar sig dessa symptom i bristande framsynthet, 

oförmåga att lära sig av sina misstag, lever i nuet, bristande organisationsförmåga, bristande 

tidsuppfattning, bristande självmedvetenhet, bristande förmåga att tolka sociala signaler, 

problem med övergångar, lättfrustrerad, blir ofta och snabbt arg, överreagerar lätt, explosiva 

reaktioner, problem med att lyssna på andra, ljuger, svär, skyller ifrån sig på andra och har 

svårigheter att följa anvisningar i rad. (Kutscher, 2010) De flesta är överens om att ADHD har 

en biologisk och en social dimension vid diagnosen. Den går att behandla med medicin och 

kognitiva metoder. Ungefär 3-6% av barn i Sverige uppfyller kriterierna för ADHD. Vid 

vuxen ålder har hälften av dessa kvar sina symptom. (Abrahamsson, 2010) 

 

För att elever med ADHD ska fungera när man presenterar material bör man tömma lokalen 

på allt som kan distrahera. Man ska presentera materialet på ett livfullt, engagerat och 

fängslande vis. Vid anvisningar ska de delas upp i enklare segment och kontrollera med 

eleven att den har förstått vad man har sagt. Låt eleven välja plats i klassrummet och att de får 

sträcka på benen när det behövs. (Kutscher, 2010) 
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Tourettes syndrom definieras i kriterierna av en kombination av minst en vokal och två 

motoriska tics. Dessa symptom ska ha bestått i minst ett år. De som har Tourettes syndrom 

lider ofta av exempelvis ADHD. Ticsen kan påverka barnens självbild och störa vardagen. 

Nack- eller ögonryckningar kan göra det svårt att läsa och kan ge nacksmärtor. Även en 

ständig hosta kan vara påfrestande både för barnet och för hela klassen. (a.a) 

 

I skolan ska läraren föregå med gott exempel och acceptera ticsen. Om barnet vill lämna 

klassrummet för ticsen är besvärliga ska den få göra det. Eleven behöver extra tid och ibland 

speciallösningar när ticsen är besvärliga. Eleven ska få välja var den vill sitta i klassrummet, 

ofta vill den sitta längst bak där ingen ser ticsen. (a.a) 

 

”För att kunna skapa en så inkluderande miljö som möjligt där lust, motivation, delaktighet 

och nyfikenhet får elever att tillägna sig utbildningen i skolan, är att se varje individs sätt att 

fungera som en utgångspunkt för lärandet inte ett hinder”. ( Abrahamsson, 2010, s 57) 

 

Lärarens viktigaste verktyg är den egna nyfikenheten och observationsförmågan. Läraren bör 

ta hjälp av eleven för att hitta strategier som motiverar och hitta vägar till lärande och kunskap 

som eleven tycker fungerar. Skolans miljö ska inkludera så många elever som möjligt så att 

de på ett individuellt sätt kan tillmötesgå utbildningen. Målet i skolan bör vara att lära ut det 

eleverna saknar på grund av sin försenade sociala utveckling, de ska inte bara passa in i 

skolans sammanhang. Det är den kognitiva förståelsen hos eleverna som ska eftersträvas. (a.a) 

 

I en artikel i Pedagogiska magasinet, (2011) menar författaren Svensén att diagnoser är en 

förutsättning för att få stöd i skolan. Diagnosen möjliggör resurser men det står inte i några 

styrdokument att en diagnos ska ge företräde till stödåtgärder. Diagnosen ger skolan ett 

materialistiskt värde då rektorn kan äska pengar för elever med en diagnos. Diagnosen har 

inget värde i undervisningssammanhang. Det blir problem när diagnoser används som 

underlag för pedagogiska insatser. Det bidrar till hur man ser på normalitet och avvikelse. De 

pedagogiska insatserna måste utgå ifrån varje enskild elev. Varje enskild elev med en 

neuropsykiatrisk diagnos är olika varandra som alla andra. För att möta dessa elever behöver 

lärarkåren större kunskap om hur man ska skapa goda lärmiljöer. Svensén är kritisk till 

diagnosernas stora betydelse i skolan. Elever har rätt till extra stöd utan en diagnos men 

lärarna behöver kunskap för att ge detta extra stöd.  
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5 Metod 

 

Den metod jag har valt att använda är den kvalitativa metoden. Genom denna metod vill jag 

försöka att förstå och ta del av människors tankar utifrån deras upplevda erfarenhet. 

 

5.1 Ansats 

 

Jag har valt en kvalitativ ansats med inspiration av fenomenografin. 

Fenomenografi innebär i korthet studier kring människors uppfattningar av olika fenomen. 

Som sådan ansluter sig den fenomenografiska orienteringen till den kvalitativa traditionen 

kring studier av lärande och utveckling. I den fenomenografiska forskningsintervjun talar man 

om studier av olika aspekter av livsvärlden; intervjun liknar ett samtal men har ett syfte och 

har en specifik teknik. (Kvale, 2009)  

 

Stukát (2011) menar att fenomenografin intresserar sig för hur fenomen i omvärlden uppfattas 

av människor där man är ute efter innebörder. Man väljer att beskriva hur något framstår för 

människor. Begreppet uppfattning är centralt i fenomenografin. Människan ger sin 

uppfattning i relationen mellan sig själv och omvärlden. När vi uppfattar något är det att ge 

mening och är grundläggande som omvärlden gestaltas. Det är också utifrån uppfattningarna 

som vi handlar och resonerar. (Patel & Davidsson, 2011)  

 

5.2 Urval 

 

I min undersökning har jag valt att intervjua fyra yrkeslärare. Lärarna har olika 

yrkeserfarenheter både utanför och inom skolans värld. Alla jobbar idag som yrkeslärare på 

gymnasieskolan. Kvale & Brinkmann (2009) menar att man ska intervjua så många personer 

som behövs för att ta reda på det man vill veta. Är antalet för litet blir det svårt att 

generalisera och är antalet för stort går det inte att göra några ingående tolkningar av 

intervjun. Intervjuandet kan avslutas när de inte ger några nya kunskaper. Stukát (2011) anser 

att det är svårt att ange hur många som ska ingå i en kvalitativ studie. Man får utgå ifrån 

arbetsinsatsen där intervjutid, transkribering och analys sätts i förhållande till omfattningen av 

uppsatsen. 
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5.3 Genomförande 

 

Intervjuerna utfördes på yrkeslärarnas arbetsplats. Jag utgick från en intervjuguide (bilaga 1).  

I en intervju uppstår etiska frågor där intervjuaren har intresse av att komma åt värdefull 

kunskap och visa etisk respekt mot intervjupersonens integritet. Intervjuaren ska skapa en 

miljö där personen känner sig trygg att prata om privata händelser. (Kvale & Brinkmann, 

2009) Genom att utföra intervjuerna på deras arbetsplatser ansåg jag att de skulle känna sig 

bekväma i situationen. 

 

Intervjuerna tog ca 1 timma och spelades in på band med intervjupersonernas godkännande. 

Jag slapp då att anteckna och kunde koncentrera mig på samtalet. Patel & Davidsson (2003) 

anser att man får en större tillförlitlighet av intervjun om den spelas in, då man kan lyssna på 

de exakta svaren. Det inspelade intervjumaterialet transkriberades till skriven text direkt efter 

avslutad intervju. Stukát (2011) menar att en kvalitativ analys i en djupintervju är ett 

mödosamt arbete. Det är ett tidskrävande arbete med transkriberingen och det upprepade 

genomläsandet av intervjumaterialet. 

 

I ostrukturerade intervjuer är intervjuaren medveten om vilka ämnesområde som ska täckas in 

och ställs utifrån hur intervjun fortlöper. Är intervjun lång, inträngande och öppen kallas den 

för en djupintervju. (Stukát, 2011) 

 

5.4 Reliabilitet och validitet 

 

Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp inom den kvalitativa forskningen. Begreppen rör 

tillförlitligheten av utförda undersökningar och mätningar. 

 

Validitet är när man konstruerar ett mätinstrument som avser att mäta just det man vill att den 

ska mäta. För att få en bra validitet måste man skapa en förtroendefull situation. Trots det kan 

man få svar som inte är helt ärliga. Ibland kanske informanterna inte vill erkänna sina brister, 

de kanske vill var intervjuaren till lags och ger de svar de tror att intervjuaren vill ha. Dessa 

möjliga felkällor måste man vara medveten om. (Patel & Davidsson, 2011, Stukát, 2011) 
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Med reliabilitet menas kvaliteten på själva mätinstrumentet, hur bra det är på att mäta. 

Realitetsbrister kan vara feltolkningar av frågor eller svar hos antingen intervjuaren eller den 

som blir intervjuad, yttre störningar under undersökningen och det kan handla om dagsformen 

hos den intervjuade. (Patel & Davidsson, 2011, Stukát, 2011) 
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6 Resultat 

 

I resultatet redovisar jag vad jag har fått fram genom intervjuerna. Vid analysen av 

intervjuerna framkom kategorierna yrkeslärarens roll och kunskaper, bemötande och 

neuropsykiatriska diagnoser som jag redovisar i löpande text med några citat som är skrivna 

med kursiverad stil. Jag har valt att inte skriva vilka lärare som svarat vad i citaten. Allt för att 

de inte ska gå att identifiera. 

 

6.1 Yrkeslärarens roll 

  

De fyra yrkeslärarna har olika bakgrund och utbildningar. Två av dem är outbildade lärare 

men har en gedigen hantverkaryrkeserfarenhet. De två andra är utbildade lärare, en är 

yrkeslärare och den andra är utbildad lärare år 4-9. Båda dessa har också 

hantverkaryrkeserfarenhet. De två utbildade lärarna har läst högst 7,5 hp specialpedagogik i 

sin utbildning. 

 

Alla fyra lärarna har mött och arbetat med elever med neuropsykiatriska diagnoser. De har 

tillgång till en specialpedagog på deras skola. Tre av dem får handledning kring elever med 

neuropsykiatriska diagnoser av specialpedagog medan den fjärde anser att det inte är 

handledning utan information som den får av specialpedagogen. 

 

Tre av de intervjuade anser att dagens gymnasieskola är en skola för alla.  

 

”Alla har samma förutsättningar sen gäller det bara att ta tillvara på den. Individen styr det 

själv” 

 

Den intervjuade som inte tycker att dagens gymnasieskola är en skola för alla, anser att för 

vissa elever fungerar det inte. När det inte fungerar ute på praktiken är det svårt att ge 

eleverna vad som behövs i skolan. 

 

Alla fyra lärarna jobbar med värdegrunden i sitt dagliga arbete t.ex. när elever har dåligt språk 

tillrättavisar de dem. Man arbetar inte på något annat sätt med värdegrunden för elever med 

neuropsykiatriska diagnoser.  
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.”Det är viktigt att dessa elever behandlas likvärdigt som alla andra för att de ska förstå hur 

det fungerar i arbetslivet, ingen kan särbehandlas, för ute i arbetslivet är alla lika” 

 

6.2 Bemötande 

 

En av de fyra intervjuade anser att den har tillräckliga kunskaper att bemöta elever med 

neuropsykiatriska diagnoser. Den diagnosen som de känner mest till om är ADHD. 

Kunskapen har de fått genom att läsa om den, fått information på skolan, genom utbildning, 

samtal med kollegor, genom specialpedagog och genom att man mött dessa elever.  

 

”ADHD är den diagnos jag känner till mest. Vi har många elever med den diagnosen” 

 

De anser alla fyra att de behöver mer utbildning för att bemöta elever med diagnoser. 

 

”Mer utbildning är alltid bra” 

 

En av lärarna pratar med specialpedagogen om hur denne ska bemöta och arbeta med dessa 

elever.  En anser att man ska bemöta med sunt förnuft och ta mer hänsyn till dessa elever. En 

försöker att skapa en lugn miljö för dessa elever. 

 

Lärarna försöker att variera sin undervisning för att kunna bemöta elever med diagnoser. De 

ska inte känna att det är tråkiga lektioner. En av dem känner att man måste kunna förklara på 

flera sätt och att det kan vara svårt ibland. Under karaktärsämneslektionerna finns inget extra 

stöd i form av specialpedagog eller speciallärare.  

 

En av de intervjuade tror att det är skillnad på hur yrkeslärare och kärnämneslärare bemöter 

elever med diagnoser. 

 

”Vi yrkeslärare är mer raka, det praktiska ska bara göras” 

 

En annan av de intervjuade tror att karaktärslärarna särbehandlar dessa elever medan 

yrkeslärarna behandlar dem som en i gänget. Vidare anser denne att man ska ta hänsyn och 
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hjälpa dem så att de inte märks så mycket. En av lärarna anser att alla lärare bemöter elever 

olika för man är olika som person.  

 

6.3 Arbete med elever med diagnoser 

 

I arbetet med elever med neuropsykiatriska diagnoser får yrkeslärarna individanpassa sin 

undervisning. Eleverna behöver ofta mer tid och hjälp från sina lärare. Lärarna får visa på 

andra sätt än för de andra eleverna. Man får prata mer, visa, upprepa och ta det lite 

långsammare med dessa elever. Lärarna ger mer stöd och anpassar efter vilken elev det är. 

Eleverna får arbeta med en uppgift åt gången och de kan även få lyssna på cd-skivor. 

 

”Alla elever har olika kunskapsnivåer” 

 

Lärarna upplever att man kan förbättra det pedagogiska arbetet kring dessa elever med att 

man får mer information och att man får arbeta efter de premisser som ges. Man behöver även 

vidareutbilda både yrkeslärarna och karaktärslärarna. En av lärarna anser att det skulle 

behövas mer resurser kring dessa elever. En av de intervjuade menar att det bör finnas 

resurspersonal med på lektionerna, att eleverna ska kunna arbeta i mindre grupp och att det 

bör finnas fler speciallärare/specialpedagoger knutna till skolorna. 

 

Alla elever får inte sin undervisning utifrån sina förutsättningar anser tre av de intervjuade.  

Eleverna skulle även behöva mer individanpassad undervisning och egna datorer. En av 

lärarna anser att mer behöver göras men vet inte riktigt vad. 

 

”Jag tror vi kunde bli bättre på att ge särskilt stöd. Vi har för lite resurser för att ge särskilt 

stöd. Det vi ger eleverna är mer tid” 

 

De kunskapskrav som finns för de olika kursplanerna ska uppnås av alla elever. Elever med 

neuropsykiatriska diagnoser får stöd för att uppnå målen. Alla fyra yrkeslärarna upplever att 

dessa elever har större svårigheter att nå kunskapskraven och behöver mycket extra stöd. 

 

”Det är så mycket i huvudet på dem. De har svårt att koncentrera sig längre tid och därför tar 

det längre tid innan de får samma kunskap som de andra.”  
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7 Diskussion 

 

I diskussionsdelen diskutera jag först min metod del. Därefter för jag en diskussion där jag 

återkopplar till teorier, tidigare forskning och jämför med resultat av min undersökning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

I en kvalitativ studie med fenomenografiskt förhållningssätt vill man försöka förstå hur 

människor förstår fenomen i omvärlden (Patel & Davidsson, 2011). Jag valde att göra 

intervjuer. I intervjun kunde jag få de svar och tankar yrkeslärare har utifrån mitt syfte. 

Intervjuerna blev som ett samtal men eftersom jag inte är en van intervjuare blev 

följdfrågorna kanske inte så många. Om jag ville ha ett förtydligande hade jag möjlighet att 

fråga vid ett annat tillfälle.  

 

Djupintervjuerna som tog ca.1 timme spelades in, vilket ger en större tillförlitlighet. Jag 

kunde i lugn och ro lyssna och analysera svaren. Patel & Davidsson (2011) menar att 

tillförlitligheten kan påverkas av många faktorer t.ex. om informanterna inte är helt ärliga utan 

ger svar som de tror att intervjuaren vill ha. Detta är jag fullt medveten om men de svar jag 

har fått av mina informanter upplever som mycket tillförlitliga.  

 

 

7.2 Resultatdiskussion 

  

Diagnoserna ADHD, Asperger och Tourette syndrom är diagnoser som yrkeslärare möter i 

arbetslivet. Lärarna upplever att de inte har den kunskap som de skulle vilja kring 

diagnoserna. Yrkeslärarna ska utgå ifrån de mål och kunskaper som eleven ska uppnå i 

undervisningen. Läraren ska bedöma elevens faktakunskaper, förståelse, färdigheter och 

förtrogenhet i varje ämne. (Skolverket, 2011) Läraren upplever att elever med 

neuropsykiatriska diagnoser behöver mer tid för att uppnå målen och att de ofta har svårt att 

koncentrera sig. Lärarna upplever en kravfylld arbetssituation kring elever med diagnoser 

enligt rapporten Lusten och möjligheten (Skolverket, 2006). Rapporten visar också att 
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kompetensutbildningen bör vara riktad mot vilka elever lärarna möter. Det visar även 

resultatet i min undersökning. 

 

Hansson, (2009) menar att yrkeslärarna har stor betydelse för elever med dåligt 

självförtroende och dålig motivation. Lärarna ska leda, fostra och utveckla sina elever ut i 

yrkeslivet. De yrkeslärare jag mötte i min undersökning betonar hur viktigt det är att bemöta 

elever med sunt förnuft och ta hänsyn till dem. De vill gärna få med eleverna som en i gänget. 

Eftersom de här eleverna ska ut i arbetslivet måste de bygga upp deras självförtroende. 

Yrkeslärarna har med sig erfarenheten från arbetslivet och kan förmedla hur det går till ute på 

arbetsplatser. 

 

Kunskap kring neuropsykiatriska diagnoser är något som yrkeslärarna upplever att de saknar. 

Den kunskap som de har, har de fått genom eget intresse, information på skolan och av 

erfarenhet i möten med dessa elever. Det är viktigt att alla får kunskap kring hur de ska 

bemöta elever med neuropsykiatriska diagnoser. För att bemötande ska bli bra och för att de 

här eleverna ska fungera på bästa sätt måste alla ha fått samma kunskap. Rektorn ska se till att 

man får den kompetensutveckling som behövs. (Skolverket, 2011) I en yrkeslärar- eller 

lärarutbildning läser man endast ett fåtal högskolepoäng inom specialpedagogik. Därför 

behövs det mer utbildning inom detta. Vetenskapsrådet (2007) har i sin rapport betonat att 

specialpedagogiken lyfts fram i skolans styrdokument och att alla lärare ska tillägna sig 

specialpedagogisk kompetens. Jag upplever att all pedagogisk personal måste få mer 

specialpedagogisk kompetens för att möta alla elever i behov av särskilt stöd. 

 

Steindal, (1997) menar att det är bra att lärare är medvetna om vilka svårigheter diagnoser kan 

medföra i undervisningssituationer. De här eleverna behöver ofta struktur under sin skoldag 

med lugn och ro runt sig. De behöver ofta längre tid på sig för att genomföra uppgifter. 

Abrahamsson, (2010) anser att man måste se varje individ för att skapa en inkluderande miljö. 

Yrkeslärarna i min undersökning har hittat sina metoder för att det ska fungera för eleverna. 

De ser varje elev för den individ den är och försöker att få skoldagen att fungera för dem men 

behöver mer utbildning för att kunna använda sig av fungerande strategier. 

 

Yrkeslärarna upplever att eleverna inte får den undervisning de har rätt till. Det behövs mer 

resurser till elever i behov av särskilt stöd, eleverna får inte något specialpedagogiskt stöd 

under karaktärsämnes lektioner. Yrkeslärarna försöker verkligen få det att fungera för 
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eleverna. De ser att eleverna behöver mer tid och enskilda instruktioner. Detta engagemang är 

upp till varje enskild lärare. Yrkeslärare får ofta dubbla roller kring eleverna. De ska anpassa 

uppgifter, ge dem längre tid och ge dem mer stöd. Lärarna vet sedan hur det fungerar ute i 

arbetslivet. Där måste eleverna fungera som alla andra, kunna utföra alla arbetsuppgifter, vara 

kunniga och vara sociala mot kunder. Orlenius, (2004),Gustavsson, (2004) och Lundström, 

(2009) menar att lärarnas yrkesetik är en del av värdegrundsarbetet. Läraren ska kunna möta 

den enskilda eleven och vägleda dem till nya kunskaper. De yrkesetiska reglerna gör att 

lärarna engagerar sig i sitt arbete och för elevernas bästa. Yrkesetiken är självklar när det 

gäller elever som fungerar i skolan. Det är när lärare möter elever i behov av särskilt stöd som 

de behöver mer kunskap. 

 

Handledning är något som också bidrar till kunskap. Handledning och information får de 

intervjuade av specialpedagog som ingår i arbetslaget. Arbetslagen har en viktig funktion. 

Persson, (2009) menar att när man arbetar med elever i behov av särskilt stöd behöver 

personalen en gemensam grundsyn på barns lärande och utveckling. I sitt arbetslag kan man 

få det stöd som man behöver i sitt arbete med elever med neuropsykiatriska diagnoser. 

 

Vygotskij, (Lindqvist, 1999) menar att en bra undervisning ger förutsättningar för att 

utvecklas. Skolan ska vara öppen mot samhället. I samhället sker ständigt sociala kontakter. 

Genom en yrkesutbildning får eleverna förutsättningar för sociala kontakter på sina 

praktikplatser. Säljö, (2005) säger att vi lär oss det praktiska och kommunikativa samspelet 

genom att delta med andra. Yrkeslärare behöver därför ha kunskap hur de ska agera och lära 

elever med diagnoser de sociala koder som finns ute i arbetslivet. Detta är inte lätt när man 

anser att man inte har tillräckligt med kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser. 

 

Syftet med mitt arbete var att ta reda på om yrkeslärare upplever att de har kunskaper att 

bemöta elever med neuropsykiatriska diagnoser. Detta syfte har jag uppnått genom mina 

intervjuer med fyra yrkeslärare och genom läst litteratur. Det har varit mycket intressant att få 

göra denna undersökning, där jag har fått nya kunskaper kring hur man skriver ett 

examensarbete dels hur viktiga vi som yrkeslärare är för elever i behov av särskilt stöd. Vi 

behöver mer kunskap för att möta dessa elever. 

 

Som förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur elever med 

neuropsykiatriska diagnoser fungerar ute i hantverkaryrken. Vad är det som gör att det 
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fungerar eller vad är det som gör att det inte fungerar. Vad skulle skolan ha kunnat göra 

annorlunda?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Referenslista 

 

Abrahamsson, L. (2010). Tänk om – en bok om Autism, Aspergers syndrom, ADHD och andra  

     förmågor. Malmö: Epago/Gleerups Utbildning AB. 

 

Aili, C. & Blossing, U. & Tornberg, U. (2008). Läraren i blickpunkt- olika perspektiv på                  

      lärares liv och arbete. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

 

Asmervik, S. & Ogden, T. & Rygvold, A-L. (2001). Barn med behov av särskilt stöd. Lund:  

     Studentlitteratur. 

 

Gustavsson, B. (2004). Kunskap i det praktiska. Lund. Studentlitteratur. 

 

Hansson, T. (2009). Didaktik för yrkeslärare. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kutscher, L, M. (2010). Barn med överlappande diagnoser. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

      Studentlitteratur. 

 

Lindqvist, G.(red) (1999). Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundström, U. (2009). Gymnasielärare – perspektiv på arbete och yrkesutveckling. Lund: 

      Studentlitteratur. 

 

Lärarförbundet.(2001). Lärarens handbok. Stockholm.  

 

Orlenius, K. (2004). Värdegrunden - finns den? Stockholm: Runa förlag. 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Persson, B. (2009). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 

 



28 

Skolverket. (2011). Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket. (2006). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94. Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket. (2006). Lusten och möjligheten. Om lärarens betydelse, arbetssituation och 

      förutsättningar. Rapport 282. Stockholm: Fritzes. 

 

Steindal, K. (1997). Aspergers syndrom. Stockholm: Riksföreningen Autism. 

 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

      Studentlitteratur.  

 

Svensén, G. (2011). Diagnos - till vilken nytta? Pedagogiska magasinet, (4), 58-61. 

 

Säljö, R. (2005). Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma. 

 

Tideman, M. (2000). Perspektiv på funktionshinder & handikapp. Lund: Studentlitteratur. 

 

Tideman, M. (2000). Normalisering och kategorisering. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet. (2007). Reflektioner kring specialpedagogik – sex professorer om 

      forskningsområdet och forskningsfronterna. Rapport nr 5:2007. Stockholm: 

 

Zackari, G & Modigh, F. (2000). Värdegrundsboken: om samtal för demokrati i skolan. 

      Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

Bilaga 

 

BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

 

Yrkeslärarens roll och kunskaper 

 Vilken utbildning och yrkeserfarenhet har du? 

 Vilka kunskaper har du kring neuropsykiatriska diagnoser? 

 Är dagens gymnasieskola en skola för alla? 

 Anser du att alla elever får undervisning utifrån sina förutsättningar? 

 

Bemötande 

 Hur arbetar du med värdegrunden i ditt arbete? 

 Hur bemöter du elever med neuropsykiatriska diagnoser? 

 Behöver du mer kunskap för att kunna bemöta elever med neuropsykiatriska 

diagnoser? 

 

Neuropsykiatriska diagnoser 

 Anser du att du har tillräckliga kunskaper för att stödja, arbeta och bemöta elever med 

neuropsykiatriska diagnoser? 

 Hur arbetar du med dessa elever? 

 Hur kan man förbättra det pedagogiska arbetet kring dessa elever? 

 Påverkar gymnasieskolans kunskapskrav arbetet kring dessa elever? 

 


