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Abstract 

Neuropsykiatriska funktionshinder är ett ständigt aktuellt ämne i både media och inom 

skolans värld. I Sverige har det förts en konfliktfylld debatt kring neuropsykiatriska 

diagnoser, vilket har utvecklats till en professionernas kamp. I skolans verksamhet är rektorn 

den aktör som har det övergripande ansvaret för beslut som omfattar elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder.  Utifrån detta var syftet med arbetet att undersöka vilket 

synsätt, individuellt eller socialt, som framträder i rektorernas syn på elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder och dess betydelse i skolans värld. Rektorernas 

uppfattningar ställs i arbetet mot två olika sätt att se på problematiken, det individuella och 

det sociala synsättet. För att avgränsa undersökningen har enbart kategorierna orsak, diagnos, 

konsekvenser och stödåtgärder/behandling lyfts fram. Studien är kvantitativ och har 

genomförts i form av en enkätundersökning, där sju rektorer i en kommun i södra Sverige 

deltagit. För att analysera datan som samlats in via enkätundersökningen har en kvalitativ 

metod använts. Slutsatsen från studien är att de rektorer som deltagit i enkätundersökningen, 

till övervägande del gav uttryck för svar kopplade till det individuella synsättet. Ingen rektor 

svarade dock genomgående på ett sätt som gör det möjligt att knyta honom eller henne enbart 

till det ena eller andra synsättet. Därav kan slutsatsen dras att samtliga rektorer som deltagit i 

undersökningen, i varierande grad, gav uttryck för både ett individuellt och ett socialt synsätt. 

 

 

Nyckelord: Neuropsykiatriska funktionshinder, diagnos, rektorer, individuellt synsätt och 

socialt synsätt.   
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Begreppsdefinition 

I följande avsnitt förklarar vi de centrala begrepp som används i arbetet, för att underlätta 

fortsatt läsning. Alla begrepp utom ”neuropsykiatriska funktionshinder” är lexikala 

definitioner, vilket beskriver hur dessa termer vanligtvis används (Hartman, 2004, s. 221).  

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder): ”Amerikansk benämning på en 

utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i form av 

bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist” 

(Gillberg, 1996, I: Nationalencyklopedin, supplementband I, 2000, s. 118). 

DAMP (Deficits in Attention, Motor Control and Perception): ”Dysfunktion ifråga om 

aktivitetskontroll och uppmärksamhet, motorikkontroll och perception, en utvecklingsstörning 

av samma typ som vid ADHD. DAMP omfattar även problem med motorikkontrollen, det vill 

säga styrningen av muskelaktiviteter” (Medikon, Bd. 1, 2008, s. 241). 

Diagnos: ” Igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd. /…/ 

Diagnosen har betydelse om den kan leda till att patienter får en specifik och riktad 

behandling. /…/ Grundprincipen för god sjukvård är dock att först ställa en diagnos, sedan 

behandla” (Rössner, I: Nationalencyklopedin, Bd. 4, 1990, s. 546). 

Funktionshinder: I enlighet med nationalencyklopedin (1992, Bd. 7, s. 103) är ett 

funktionshinder en ”begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga. /…/ 

Det kan vara handikappande i vissa miljöer och situationer, i andra inte”.  

Neuropsykiatri: ”Inom neuropsykiatrin utreds och behandlas tillstånd med störningar av 

känsloliv, kognition och beteende som antas bero på skador eller funktionsstörningar i 

hjärnan. Exempel på sådana tillstånd är ADHD, autism /…/ ” (Medikon, Bd. 3, 2009, s. 199). 

Neuropsykiatriska funktionshinder: Fortsättningsvis kommer denna definition att användas i 

arbetet som ett uttryck för begränsningar i funktionsförmågan såväl psykiskt som fysiskt, 

exempelvis svårigheter med uppmärksamhet, samspel och impulskontroll. Det vill säga 

odiagnosticerade tillstånd. 
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1. Inledning 

För drygt ett år sen kom vi för första gången i kontakt med det specialpedagogiska 

ämnesområdet. Detta genom en delkurs i inkluderande syn- och arbetssätt som ingår i vår 

lärarutbildning. Kursen väckte vårt intresse för ämnet och fick oss att förstå hur komplext 

detta ämnesområde är. När vi under utbildningens gång har varit ute på verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) har vi stött på ett flertal elever som har en neuropsykiatrisk diagnos. Mötet 

med dessa elever har många gånger fått oss att fundera över vilka konsekvenser en diagnos får 

i pedagogiska sammanhang. 

Ett ständigt återkommande tema i mediedebatten de senaste åren har varit de 

neuropsykiatriska diagnosernas vara eller icke vara. Kombinationen av våra iakttagelser från 

VFU-tillfällena och denna debatt i media, har lett fram till att en stor nyfikenhet har väckts 

hos oss kring hur detta hanteras i skolvärlden. Att utveckla en fördjupad kunskap kring ämnet 

samt hur det hanteras ute i skolverksamheten, känns högst relevant då vi i vårt framtida yrke 

med största säkerhet själva kommer att ställas inför denna problematik. 

 

 

1.1. Problemområde 

I media har de medicinska diagnosernas för- och nackdelar diskuterats flitigt under de senaste 

åren (Hallerstedt, 2006, s. 16). Fokus har i debatten främst legat på hur diagnoser som ADHD 

och DAMP används för att förklara elevers beteenden och svårigheter i skolan (Jakobsson, 

2002, s. 21). Även om det tvistats mycket om neuropsykiatriska funktionshinder/diagnoser, 

har de neuropsykiatriska förklaringsformerna kommit att användas i stor utsträckning i såväl 

media som i skolans värld (Hjörne & Säljö, 2008, s. 50).  

Debatten som förts har i perioder varit konfliktfylld, då forskare som företräder olika 

professioner har diskuterat användandet av neuropsykiatriska diagnoser (Jakobsson, 2002, s. 

21). Hallerstedt (2006, s. 16) beskriver hur debatten verkar ha blivit en professionernas kamp, 

där ledande läkare menar att den växande gruppen elever med skolsvårigheter har 

neuropsykiatriska funktionshinder som bör diagnosticeras. Den andra parten i debatten är 

osäker på om diagnosticering är lösningen (Ibid.). Även Tideman (2000, s. 271) framhåller att 

det inom skolans verksamhet sker en professionernas kamp, där förespråkare för olika 

professioner tvistar om hur elevers svårigheter ska definieras samt vilka åtgärder som är 
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lämpligast. Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004, s. 15) lyfter 

fram att det alltid finns grupper som vill ha rätten att bestämma vad som är normalt respektive 

avvikande, samt vad problematiken innebär. 

Samtidigt betonar Hallerstedt (2006, s. 22) att trots det faktum att det råder tvister kring 

många omstridda diagnoser, är det sällan som den biomedicinska förståelsen av sjukdom 

kritiseras grundligt. Utvecklingen under 1990-talet gick mot att medicinska förklaringar till 

svårigheter verkade få en höjd status (Tideman, 2000, s. 272). Det råder i samhället idag en 

stark tilltro till en medicinsk expertis och deras förmåga att finna biologiska brister, baserat på 

vetenskapliga bevis (Kärfve, 2006, s. 64). Även Isaksson (2009, ss. 32-33) lyfter fram att det 

finns en stark tilltro till den medicinska professionen. Detta anser han resulterar i att läkare i 

hög grad fått makten att avgöra vad som är normalt och avvikande. Vidare påpekar han att 

utvecklingen gått mot att allt fler problem i dagens samhälle verkar tolkas i medicinska 

termer. 

I forskningen framträder främst två olika synsätt kring diagnoser, ett medicinskt och ett 

socialt. Det medicinska synsättet innebär att svårigheterna beror på egenskaper hos individen, 

vilket leder till att skolans arbete med svårigheterna blir individinriktat (Tideman, 2000, s. 

72). I mediedebatten har Christopher Gillberg, som är professor och läkare i barn- och 

ungdomspsykiatri, kommit att representera det medicinska synsättet på neuropsykiatriska 

diagnoser. Han anser att det finns biologiska förklaringar till problematiken, i form av 

ärftlighet och medfödd hjärnskada samt att ställandet av en diagnos är nödvändig för att 

rimliga åtgärder ska kunna genomföras (Gillberg, 2004, ss. 96 & 118). Det sociala synsättet 

innebär att svårigheterna anses bero på ett samspel mellan elevens förutsättningar och skolans 

bemötande, vilket leder till att skolans arbete med svårigheterna blir omgivningsinriktat 

(Tideman, 2000, s. 272). Kärfve som är legitimerad sjuksköterska samt docent i sociologi är 

högst kritisk till den medicinska förklaringen på neuropsykiatriska svårigheter. Detta eftersom 

hon anser att de som förespråkar diagnoser inte lyckats visa att faktorer av psykologisk och 

social art skulle kunna vara förklaring till problematiken (Kärfve, 2001, s. 74). Vidare hävdar 

författaren (2001, s. 30) att även om förklaringen till många neuropsykiatriska svårigheter är 

okänd, finns lösningen på problematiken inom pedagogiken. 

Skolan har idag fått en viktig roll i samhället som arena för att urskilja avvikelser samt 

för att diagnosticera och behandla denna avvikelse (Isaksson, 2009, s. 10). En viktig del i 

skolans arbete med att urskilja, diagnosticera och behandla avvikelse hos elever, anser 
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författaren är det synsätt på elevers svårigheter som råder i skolan. Anledningen till att 

rådande synsätt har stor betydelse är för att det till stor del kommer påverka och forma de 

stödinsatser som elever blir erbjudna (Isaksson, 2009, s. 11). Tideman et al. (2004, ss. 19-20) 

menar att en medicinsk/psykologisk diagnos kan spela stor roll när man i skolan ska avgöra 

vad som är normalt respektive avvikande, detta genom att diagnosen kan fungera som en 

gräns för vilka som ska få stöd. Detta är intressant då styrdokumenten för skolan endast 

påpekar att det är elevers behov som styr stödinsatserna och inte nämner att en diagnos ska 

påverka om en elev får stöd.  

Skolledaren kan beskrivas vara den aktör som har det övergripande ansvaret i skolan. 

Nihlfors (2010, s. 495) beskriver att en skolledare kan vara såväl rektor, förskolechef som 

skolchef. Enligt Nihlfors (2010, s. 493) är skolledaren ”chef och ansvarig för den verksamhet 

du är satt att förvalta”. Tideman et al. (2004, ss. 20-21) belyser att det är skolledaren som är 

den aktör som har ansvar för den praktiska kategorisering som sker av elever i skolan. Det är 

skolledarnas uppgift att bedöma vilka elever som behöver och vilka som inte behöver särskilt 

stöd, samt att sortera eleverna mellan olika skolformer (Ibid.). Att skolledarna har begränsade 

resurser kan resultera i att de ser en vinst i att elever får medicinska diagnoser, eftersom det är 

ett av väldigt få sätt att motivera mer resurser till skolan (Tideman, 2000, s. 256).  Sambandet 

mellan diagnoser och resurser belyser Hjörne och Säljö (2008, s. 144) som problematiskt.  De 

menar att det finns en risk för att det ur ett aktörsperspektiv skulle bli intressant att elever får 

neuropsykiatriska diagnoser, i syfte att få fram mer resurser.  

I skolans styrdokument tydliggörs rektorns ansvar i förhållande till elever som har 

svårigheter i skolan. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011- 

Lgr11 beskrivs att rektorn har ett särskilt ansvar för att ”undervisningen och elevhälsans 

verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver” 

(Skolverket, 2011a, s. 18). Även i skollagen (2010:800) står det att det är rektorns ansvar att 

se till att en utredning av elevens eventuella behov av särskilt stöd görs så fort som möjligt 

och att de elever som ska ges särskilt stöd har ett åtgärdsprogram, vilket rektorn ska ta beslut 

om. Detta visar på rektorns avgörande roll i de beslut som kan komma att röra elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Den konfliktfyllda debatten om användandet av neuropsykiatriska diagnoser i skolan, har 

resulterat i att företrädare för olika professioner lyft fram två tänkbara synsätt, individuellt och 

socialt, som förklaringsmodeller för problematiken. Utifrån det faktum att två synsätt 

framträtt tydligt i debatten, känns det relevant att i detta arbete förhålla oss till dessa. Att 

undersöka rådande synsätt i skolans värld är intressant av flera skäl. Dels har skolan fått en 

betydande uppgift i att urskilja, diagnosticera och behandla avvikelser men det har även visat 

sig att rådande synsätt i skolan påverkar det stöd eleverna får. Rektorn är den aktör i skolan 

som ansvarar för att avgöra vilka elever som behöver respektive inte behöver särskilt stöd, 

vilket leder till att de har en avgörande roll i de beslut som omfattar elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder. Att rektorerna är de ansvariga aktörerna samt att det finns 

två rådande synsätt på neuropsykiatriska funktionshinder gör det intressant att undersöka 

rektorernas synsätt på problematiken. 

Syftet med detta arbete är, med utgångspunkt i ovanstående diskussion, att undersöka 

vilket synsätt, individuellt eller socialt, som framträder i rektorernas syn på elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder och dess betydelse i skolans värld.  

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas i arbetet: 

1. Vad anser rektorer är orsaken till att elever får neuropsykiatriska funktionshinder? 

2. Vilka för- och/eller nackdelar anser rektorer att det är för elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder att få/ha en diagnos i skolan?  

3. Vilka konsekvenser (positiva/negativa) anser rektorer att en neuropsykiatrisk diagnos 

får i skolsammanhang? 

4. Vad anser rektorer är avsikten med de stödåtgärder som erbjuds elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder, handlar det om individuella stödåtgärder eller att 

undanröja hinder i undervisningen? 

 

1.3. Begreppet neuropsykiatriska funktionshinder 

I den inledande begreppsdefinitionen definieras termen neuropsykiatriska funktionshinder 

som begränsningar i funktionsförmågan såväl psykiskt som fysiskt, exempelvis svårigheter 

med uppmärksamhet, samspel och impulskontroll. Definitionen är stipulativ, vilket innebär att 
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forskaren går ifrån den vanliga användningen av begreppet och istället anger vilka egenskaper 

den ska innehålla för att ge den en egen betydelse (Hartman, 2004, s. 222). Valet att använda 

en stipulativ definition har växt fram, då någon lämplig beskrivning för det vi avser med 

neuropsykiatriska funktionshinder inte varit möjlig att finna i den litteratur vi läst. 

Användningen av ett begrepp som neuropsykiatriska funktionshinder leder till en viss 

problematik, eftersom begreppet i många fall är kopplat till diagnossammanhang som 

exempelvis ADHD. Vi avser dock i följande arbete uteslutande odiagnosticerade tillstånd vid 

användandet av begreppet, vilket kan framstå motsägelsefullt. Vi är medvetna om denna 

problematik, trots detta har ett aktivt val gjorts att använda begreppet.  Valet att använda 

formuleringen ”neuropsykiatriska” funktionshinder beror på att vi velat avgränsa oss och inte 

belysa funktionshinder i allmänhet. Genom att använda begreppet neuropsykiatriska 

funktionshinder avgränsas målgruppen till de som i nuläget har odiagnosticerade svårigheter, 

av den karaktären att de i ett senare skede i kombination med andra svårigheter skulle kunna 

bli en del av en neuropsykiatrisk diagnos. 

 

1.4. Regelverk 

Skolans verksamhet är lagstyrd, vilket innebär att den verksamhet som bedrivs ska ske i 

överensstämmelse med de författningar som finns (Rapp, 2010, s. 475). Det kan sägas att 

dokument som skollag och läroplaner är grunddokument för rektorer, eftersom de reglerar 

vilka åtaganden en rektor har (Nihlfors, 2010, s. 501). Vi har därför valt att förhålla oss till 

dessa två styrdokument i arbetet. 

 

1.4.1. Skollag (2010:800) 

Skollagen är en av de mest omfattande lagarna vi har i Sverige, i den regleras varje skolform 

som finns, med en bredd från förskola till vuxenutbildning (Rapp, 2010, ss. 480 & 488). 

Innehållet i skollagen anger fundamentala bestämmelser för verksamheten i skolan, där 

regleras rättigheter och skyldigheter samt de krav som ställs på ansvarig för verksamheten 

(Skolverket, 2011c). 

I Skollagen (2010:800, kap.1 § 10) betonas att det är barnets bästa som ska vara i fokus 

i all utbildning. Det ska anmälas till rektorn om en lärare, annan skolpersonal, eleven eller 

elevens vårdnadshavare befarar att en elev inte antas nå de kunskapskrav som minst ska 



6 
 

uppnås eller uppvisar andra svårigheter (Skollagen, 2010:800, kap.3, § 8). Det är därefter 

rektorns ansvar att se till att en utredning av elevens eventuella behov av särskilt stöd görs så 

fort som möjligt. Om det genom denna utredning sedan framkommer att eleven är i behov av 

särskilt stöd ska ett sådant stöd erbjudas eleven ifråga (Skollagen, 2010:800, kap.3, § 8). När 

det kommer till hur det särskilda stödet ska ges, säger skollagen (2010:800, kap.3, § 7) att 

särskilt stöd får ersätta den ordinarie undervisning som eleven skulle ha medverkat i 

alternativt att det särskilda stödet får användas som komplement till den ordinarie 

undervisningen. Vidare poängteras att det särskilda stödet i första hand ska ges till den 

berörda eleven inom den elevgrupp som han eller hon är en del av (Skollagen, 2010:800, kap. 

3 § 7). När en utredning har bekräftat att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett 

åtgärdsprogram upprättas, vilket beslutas av rektorn (Skollagen, 2010:800, kap.3, § 9). 

 

1.4.2. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11 

Läroplanen är en förordning, som ska följas av den berörda skolformen (Skolverket, 2011b). 

Dokumentet belyser den värdegrund som ska utmärka verksamheten i skolan (Rapp, 2010, s. 

480).  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, ”Lgr11” 

(Skolverket, 2011a, s. 14) framhävs att ”alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och 

stödja elever i behov av särskilt stöd”. Detta talar för att även rektorn bör observera och finnas 

till hjälp för de elever som är i behov av särskilt stöd. Rektorns ansvar förtydligas i ett eget 

avsnitt i Lgr11 (Skolverket, 2011a), där det står att rektorn har ett särskilt ansvar för att 

”undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd 

och den hjälp de behöver” (Skolverket, 2011a, s. 18). Det framkommer även att rektorn 

ansvarar för att ”resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör” (Skolverket, 2011a, s. 19). Utifrån detta är det rektorns 

ansvar att bedöma samt fördela de resurser eller stödåtgärder som anses lämpliga.  

2. Teoretisk förankring 

I följande avsnitt presenterar vi uppsatsens teoretiska förankring, som relaterar till elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder. Avsikten är att ge en bakgrund till tidigare forskning på 

området samt att skapa en utgångspunkt för arbetet. 
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2.1. Två teoretiska synsätt på neuropsykiatriska funktionshinder 

I följande stycke redogör vi för två synsätt på neuropsykiatriska funktionshinder, som vi avser 

använda som analysverktyg i arbetet. Valet att använda det individuella och sociala synsättet 

har växt fram genom att större delen av den litteratur vi läst på området har behandlat dessa 

två sätt att se på neuropsykiatriska funktionshinder. 

I Sverige har det sedan 1970-talet främst varit två synsätt på elevers svårigheter som 

framträtt i skolans arbete och i den politiska debatten (Isaksson, 2009, s. 11). Dessa synsätt 

utmärks av att svårigheterna antingen ses som individuella problem eller är något som 

uppkommer i mötet mellan eleven och omgivningen (Ibid). Även Magnus Tideman som är 

professor i handikappvetenskap anser att det finns två grundläggande perspektiv på 

svårigheter som går att applicera på skolsammanhang, vilka benämns som det individuella 

och det sociala synsättet (Tideman, 2000, s. 249). Tidemans tankar om ett individuellt och ett 

socialt synsätt utgör grunden i vårt analysverktyg, vilket sedan kopplas till aktuell forskning 

av Gillberg, Kärfve och Isaksson om elever med neuropsykiatriska funktionshinder.  

 

2.1.1. Individuellt synsätt 

Det individuella synsättet på funktionshinder har länge använts inom både handikapp- och 

specialpedagogisk forskning, vilket tar sin utgångspunkt i ämnesområdena psykologi och 

medicin. Synsättets kärna är att det förklarar elevers svårigheter i skolan som brister hos 

individen. (Isaksson, 2009, s. 32)  

Orsak: 

Sett ur det individuella synsättet är det individens brister som är orsaken till det 

neuropsykiatriska funktionshindret. När barnet inte klarar av att leva upp till de ”normala” 

kraven skapar detta ett medicinskt problem och fokus hamnar därigenom på barnets egna 

brister (Tideman, 2000, s. 248). Detta innebär att det är barnets brister i form av en 

skada/sjukdom som leder till handikapp (Tideman, 2000. s. 249). Gillbergs tankar om 

uppkomsten av neuropsykiatriska funktionshinder går att härleda till det individuella 

synsättet. Han anser att orsaken till ADHD/DAMP främst beror på ärftlighet, men att faktorer 

som en medfödd hjärnskada eller annan oklar anledning kan ligga bakom uppkomsten 

(Gillberg, 2004, s. 118). 
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Diagnos:  

Inom synsättet ses medicinska diagnoser som en fördel. En central aspekt är att individens 

brister i form av funktionshindret både kan och bör diagnosticeras, då detta kan skapa en god 

grund för pedagogisk behandling (Tideman, 2000, s. 249). Den medicinska diagnosen ses som 

nödvändig för att korrekta åtgärder ska kunna sättas in för barnet och en diagnos kan aldrig 

innebära någon försämring (Gillberg, 2004, ss. 96 & 116).  

 

Konsekvens:  

Enligt det individuella synsättet finns det inga negativa konsekvenser med en diagnos. 

Gillberg (2004, s. 116) anser att en diagnos ger de upplevda svårigheterna ett namn, vilket för 

med sig kunskap om exempelvis orsaker och passande förhållningssätt. Conrad & Schneider 

(1992, ref I: Isaksson, 2009, s. 33) anser att när svårigheter klassas som medicinska problem 

kan det få positiva konsekvenser, genom att individen får en förklaring till sin problematik 

och därigenom upplever skuld- och skambefrielse. Även om det enligt Gillberg (2004, s. 96) 

rent praktiskt inte är så att en diagnos ska leda till behandling, har det visat sig att det i många 

lägen är en förutsättning att ha en diagnos för att få en lämplig behandling.  

 

Behandling/ stödåtgärder:  

Det individuella synsättet leder i många fall till att barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder får stödåtgärder som är individuella och särskiljande till sin karaktär. Ur detta 

synsätt anses det logiskt att de barn som diagnosticerats på bästa sätt får stöd genom särskilda 

arrangemang, som exempelvis individuellt stöd och speciell pedagogik (Tideman, 2000, s. 

250). För gruppen barn med ADHD/DAMP är oftast inte bot möjlig, istället handlar det om 

att hitta individuella åtgärder (Gillberg, 2004, s. 142). Vidare understryker författaren att de 

allra flesta barn med DAMP får svårigheter att ta till sig en helklassundervisning, vilket leder 

till ett behov av pedagogiska insatser ofta i form av individuell undervisning (s. 145). 

Förenklat kan sägas att barnets brister ska diagnosticeras för att skolan sedan skall sätta in 

stödåtgärder som exempelvis specialundervisning, vilket syftar till att kompensera för de 

enskilda bristerna (Isaksson, 2009, s. 32). Stödet sker ofta genom särskiljande lösningar 

understryker både Tideman (2000, s. 250) och Isaksson (2009, s. 32).  
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2.1.2. Socialt synsätt 

Ett socialt perspektiv på funktionshinder och skolsvårigheter går att finna inom både 

handikapp- och specialpedagogisk forskning, detta perspektiv verkar i många fall växt fram 

för att utmana det individuella perspektivet (Isaksson, 2009, ss. 35-36). Den centrala 

utgångspunkten i synsättet är att elevers svårigheter i skolan uppstår i mötet mellan individ 

och omgivning (Isaksson, 2009, s. 10). 

Orsak: 

 I skolsammanhang fokuserar det sociala synsättet på skolans egna brister (Tideman, 2000, s. 

249). Med skolans brister i centrum antas ett synsätt där det är skolan som inte har 

förutsättningar att möta elevers behov (Ibid.). Vidare belyser författaren att synsättet ger 

uttryck för att det är skolans brister som skapar hinder, vilket i sin tur leder till att handikapp 

uppstår som en konsekvens av att skolan inte lyckas anpassa sig till eleverna. Exempel på 

dessa hinder kan vara att skolan och dess miljö inte är anpassad till elevens behov (Isaksson, 

2009, 35). Kärfve (2001, s. 113) lyfter fram att ett symtom som t.ex. uppmärksamhetsbrist 

mycket väl kan bero på att individen befinner sig i ett sammanhang för lärande, som 

överstiger den kunskapsnivå individen har. 

 

Diagnos:  

Ur det sociala synsättet är en diagnos en nackdel för individen. Diagnoser ses som något 

ofördelaktigt och skadligt för barnet (Tideman, 2000, s. 249). Även Kärfve (2001, s. 80) är 

kritisk till att barn diagnosticeras med neuropsykiatriska diagnoser, eftersom hon menar att 

barnet genom en diagnos blir fråntaget sin normalitet. Hon (Kärfve, 2001, s. 74) grundar sin 

kritik på att de som förespråkar diagnoser inte lyckats visa att faktorer av psykologisk och 

social art skulle kunna förklara problematiken hos barnen. Vidare anser hon att det är konstigt 

att faktorer i skolmiljön inte har granskats som en tänkbar orsak till att elever får problem i 

skolan (s. 75). En diagnos anses inte ha något värde för eleven som förklaring till 

problematiken, eftersom den enbart talar om biologiska brister (Kärfve, 2001, s. 92).   

 

Konsekvens:  

Konsekvensen av en diagnos kan ur detta perspektiv sägas vara att eleven pekas ut som 

onormal (Tideman, 2000, s. 249). En negativ konsekvens av en diagnos på elevers svårigheter 

kan innebära att det inte söks sociala förklaringar till problemet, som exempelvis brister i 
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skolan och undervisningen (Isaksson, 2009, s. 34). En tänkbar konsekvens av diagnosticering 

kan vara att individen blir bemött av omgivningen på ett nedvärderande sätt och med 

stigmatisering som resultat (Isaksson, 2009, s. 39). Även Kärfve (2001, s. 92) belyser att 

stigmatisering kan vara en konsekvens av att få en neuropsykiatrisk diagnos. Hon anser att 

stigmatiseringen beror på att en diagnos sätter namn på barnets problematik genom att betona 

att barnet har något fel i hjärnan, vilket resulterar i att barnet får svårt att delta i sociala 

grupper som ser sig som ”normala”. 

  

Behandling/ stödåtgärder: 

Eftersom elevers svårigheter inom det sociala synsättet anses bero på att skolan inte har 

förutsättningar att möta elevens behov, blir fokus för stödåtgärder att anpassa omgivningen 

efter eleven. I skolsammanhang skulle stödåtgärderna därmed inrikta sig på att anpassa 

undervisningen till eleven genom att eliminera hinder i miljön (Isaksson, 2009, s. 74). 

Stödåtgärderna antar därför en inkluderande form, då arbetet syftar till att skapa 

förutsättningar för att eleven ska kunna delta i undervisningen (ibid). Kärfve (2001, s. 106) 

som representerar det sociala synsättet påpekar att det är en rättighet för barn att få det stöd de 

behöver i skolan och för detta skall ingen diagnos krävas.  

 

2.1.3. Analysverktyg utifrån det individuella och det sociala synsättet 

För att förtydliga vad det individuella och sociala synsättet innebär i skolsammanhang, i 

relation till elever med neuropsykiatriska funktionshinder, har vi valt fyra kategorier som kan 

ses som huvuddrag i de olika synsätten. Utifrån detta kan följande uppdelning göras: 

Neuropsykiatriska 

funktionshinder 

Individuellt synsätt Socialt synsätt 

Orsak Individens brister, t.ex. 

ärftlighet eller hjärnskada. 

Skolans brister, miljö- och 

psykosociala faktorer.  

Diagnos Fördelaktigt, medicinsk 

diagnos bör ställas.  

Nackdel för individen, 

kritiska till diagnosticering. 

Konsekvens (av diagnos) 

 

Leder till rätt 

stöd/behandling. 

Stigmatiserande, utpekande 

som onormal. 
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Behandling/stödåtgärd Kompensera för bristerna, 

ofta genom individuella/ 

särskiljande stödåtgärder. 

Undanröja hinder i 

undervisning och miljö.  

Figur 1. Centrala utgångspunkter för det individuella och sociala synsättet 

 

2.2. Diagnosers funktion i skolan 

Trots att de neuropsykiatriska diagnoserna är omdebatterade har de fått konsekvenser i såväl 

samhälle som i skolans värld (Hjörne & Säljö, 2008, s. 52). Författarna belyser att en tydlig 

konsekvens av att neuropsykiatriska diagnoser används i skolan, är att de nyttjas för att tyda 

elevers skolsvårigheter samt för att fördela resurser. Jakobsson (2002, ss. 1-2) visar att de 

medicinska diagnoserna i skolan används som argument för att få extra stöd, detta främst i 

tider när skolans resurser är begränsade. Vidare betonar författaren (ss. 164 & 166) att det 

framförallt är föräldrar till barn med diagnoser som ser diagnosen som ett viktigt 

påtryckningsmedel för extra stöd, medan skolpersonalen inte anser att det är lika viktigt. 

Hjörne och Säljö (2008, s. 119) anser även de att en diagnos kan vara ett påtryckningsmedel, 

eftersom en diagnos som ADHD i skolan kan utgöra en avsats för att kräva stödinsatser.  

I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011a) 

står skrivet att undervisningen i skolan ska ta hänsyn och anpassas till elevers behov och 

förutsättningar och att de elever som är i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas. Även 

skollagen (2010:800) lyfter fram elevers rätt till stöd, i paragraf 10 § står följande skrivet: 

För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för 

att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

(Skollagen, 2010:800) 

Utifrån Isakssons (2009, s. 78) och Jakobssons (2002, s. 179) resultat från sina studier 

framkommer det att diagnoser används i skolan för att påverka möjligheterna till stödåtgärder. 

Styrdokumenten för skolverksamheten poängterar dock att det är elevens behov som ska 

berättiga extra stöd och nämner aldrig att en diagnos ska påverka stödet som ges.  

Isaksson (2009, s. 76) lyfter fram en annan problematik kring diagnoser i skolan. Han 

anser att problemet är att en diagnos kan bidra till stödinsatser trots att den inte har någon 

tydlig koppling till den pedagogiska praktiken. Detta bekräftar även Jakobsson (2002, ss. 166 
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& 180) som beskriver att skolpersonal själva inte bedömer att diagnoser är viktiga rent 

pedagogiskt och för skolsituationen, vilket författaren anser beror på att medicinska diagnoser 

i sig ger väldigt lite pedagogisk vägledning. 

3. Metod 

I följande avsnitt presenteras de metodöverväganden som gjorts i studien.  

3.1. Val av metod 

Under denna rubrik presenteras de metoder vi valt att övergripande använda för 

undersökningen. 

 

3.1.1. Kvantitativ metod 

I forskning kan ett problem åskådliggöras genom två olika kunskapsperspektiv, kvantitativt 

och kvalitativt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). Det som avgör vilken metod som skall 

användas i en studie är syftet forskaren har med undersökningen (Trost, 2007, s. 23). Vidare 

betonar författaren att om vi i en studie vill ta reda på hur stor andel av befolkningen som 

tycker på ett eller annat sätt är det en kvantitativ studie vi ska genomföra. Syftet i följande 

studie är att undersöka vilket synsätt, individuellt eller socialt, som framträder i rektorernas 

syn på elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Utifrån syftet handlar studien 

övergripande om att ta reda på hur stor andel av rektorerna som har det ena eller det andra 

synsättet på neuropsykiatriska funktionshinder, vilket enligt Trost ovanstående kriterier 

motiverar en kvantitativ studie.  

För att få fram en tillförlitlig statistik över resultaten från undersökningen, i form av 

frekvenstabeller, användes SPSS. Dessa tabeller användes sedan för att pricka av varje svar 

från enkätundersökningen i en tabell (figur 2), i syfte att få en sammanställning över svaren 

från undersökningen. Patel och Davidson (2011, s. 114) betonar att en avprickning av 

deltagares svar kan vara bra att utföra, detta för att inget värde ska förbises. 

 

3.1.2. Enkätundersökning 

I arbetet har en kvantitativ forskningsmetod antagits, vilket enligt ovanstående stycke innebär 

att denna studie ämnar undersöka hur stor andel av rektorerna, i den utvalda kommunen, som 
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hyser en åsikt som kan kopplas till ett individuellt respektive socialt synsätt. För att kunna 

undersöka detta har en mätning utförts i form av en enkätundersökning. Trost (2007, s. 11) 

beskriver att ett enkätformulär utgör ett mätinstrument som används för att mäta exempelvis 

olika beteenden och åsikter hos människor, vilket är i linje med det syfte vi har med 

undersökningen.  

Många aspekter har tagits hänsyn till i utformandet av enkäten i arbetet, några av dessa 

är de Trost (2007, ss. 82-92) behandlar. Författaren beskriver vikten av att endast en fråga ska 

ställas per fråga, att ett vanligt språk bör användas i enkäten, att negationer bör undvikas 

liksom alltför långa frågeformuleringar samt att även krångliga ord ska försöka undvikas. I 

vår enkät finns två krångliga begrepp, som med tanke på Trosts anvisningar ovan, har 

definierats för att bli begripliga. Detta för att rektorerna ska få en förståelse för hur vi valt att 

definiera dessa begrepp i undersökningen och därav även i hela arbetet. Begreppen är 

neuropsykiatriska funktionshinder samt neuropsykiatrisk diagnos. Att försöka undvika 

krångliga ord, negationer och långa frågeformuleringar utgick vi från vid utformandet, då vi 

strävat efter att göra enkäten lättförståelig och tydlig. Enligt Trost (2007, s. 65) är detta ett sätt 

att öka reliabiliteten eftersom missuppfattningar av frågan undviks.  

Ytterligare aspekter som tagits hänsyn till i enkäten är en kongruens i de frågor som 

behandlar samma kategori. I enkäten ställdes därför flera frågor inom kategorierna orsak, 

diagnos, konsekvenser och stödåtgärder, detta för att synliggöra nyanser i rektorernas 

uppfattningar. Att ställa frågor på detta sätt syftar till att få tillgång till olika nyanser av en 

företeelse eller ett ämnesområde (Trost, 2007, s. 64). Frågorna i enkäten är även uppdelade i 

dessa kategorier för att tydliggöra vad som behandlas i de olika blocken med frågor. 

I enkäten används vad Trost (2007, s. 71) kallar attityds- eller åsiktsfrågor, detta 

eftersom rektorers uppfattningar och åsikter efterfrågas i arbetet. För att de svarande inte ska 

ledsna samt för att undvika bortfall blandas påståendesatsfrågor, med flera svarsalternativ, 

med enstaka frågor som endast har två svarsalternativ. Trost (2007, s. 73) varnar för att ställa 

alltför många omfattande påståendefrågor, då detta kan trötta ut respondenterna och göra att 

de ledsnar snabbt.  

Även format och utseende på vår enkät är noga genomtänkt. Avsikten var att göra 

enkäten tydlig, enkel att fylla i samt kort och koncis. Samma tankar gällde vid utformning av 

missivbrevet som följde med enkäten och de mail som sändes ut till rektorerna. Syftet med att 

se till att enkäten såg tilltalande ut var att få rektorerna intresserade av att delta i 
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undersökningen samt att motivera dem till att besvara enkäten, vilket Trost (2007, s. 98) 

tydliggör är av vikt. Missivbrevet ska å sin sida innehålla en mängd information i form av 

exempelvis rubrik, syfte, vad undersökningen är tänkt att användas till, konfidentialitet samt 

kontaktuppgifter (Trost, 2007, ss. 98-103), vilket tagits hänsyn till vid utformandet av 

missivbrevet. 

 

3.1.3. Kriterier för slutresultat 

De kriterier som satts upp för slutresultatet i följande arbete baseras på att varje svar från 

enkätundersökningen ska gå att kategorisera som ett uttryck för antingen ett individuellt eller 

socialt synsätt. Med tanke på detta ställdes frågor med påståenden, som går att härleda till det 

ena eller andra synsättet. Kriteriet för huruvida ett svar klassas som ett individuellt alternativt 

ett socialt synsätt utgår från att varje fråga främst är kopplad till något av synsätten, om den 

svarande höll med om påståendet i någon grad antas han/hon ge uttryck för det synsätt som 

var kopplat till frågan. Om den svarande däremot inte höll med om påståendet antas han/hon 

anta det motsatta synsättet. Förenklat kan sägas att på frågor med sexgradiga skalor i enkäten, 

kopplas de tre första graderingarna till det ena synsättet och de andra tre till det motsatta 

synsättet. Fyrgradiga skalor innebär således att de två första graderingarna kopplas till det ena 

synsättet och de två övriga till det motsatta. Vissa frågor i enkäten är av karaktären att det 

enbart finns två svarsalternativ, kriteriet är att varje svarsalternativ representerar något av de 

två synsättens grundtankar. Eftersom undersökningen endast utgår från två olika synsätt, blir 

ett kriterium att de som inte instämmer till ett påstående kopplat till ett synsätt, automatiskt 

antas ge uttryck för det motsatta synsättet. 

 

3.1.4. Kvalitativ analys 

Som tidigare nämnts utgår detta arbete från en kvantitativ metod, då undersökningen ämnar 

mäta hur stor andel av rektorerna som antar ett individuellt eller socialt synsätt på 

neuropsykiatriska funktionshinder. Många undersökningar som genomförs innehåller delar av 

såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär (Stukát, 2010, s. 35). Även vår undersökning 

innehåller inslag av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Då svarsfrekvensen i 

undersökningen blev låg, resulterade det i ett begränsat urval som gav oss möjlighet att 

genomföra en kvalitativ analys på det insamlade materialet. Att integrera och kombinera två 

olika strategier kan användas för att stärka forskningsansatsen och för att få en mer 
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omfattande förståelse för det som ska studeras (DePoy & Gitlin, 1999, ss. 184 & 185). I vår 

undersökning blir detta fallet eftersom en kvantitativ metod eftersträvas, men sedan blandas 

upp med en mer kvalitativ ansats på analysen för att belysa de nyanser som framkom i 

rektorernas svar istället för att enbart göra en statistisk analys.  

 

3.2. Urval 

I en kvantitativ undersökning är det viktigt att beskriva populationen, som undersökningen 

omfattar samt hur urvalet har utförts (DePoy & Gitlin, 1999, s. 204). När det gäller följande 

studie är populationen rektorer för grundskolans tidigare år, i en medelstor kommun i södra 

Sverige. När det kommer till urvalet i studien var tanken inledningsvis att genomföra ett urval 

från populationen rektorer i den berörda kommunen. Därför togs kontakt med kommunen för 

att få tillgång till en lista över samtliga rektorer. Det visade sig att all information fanns att 

tillgå på kommunens hemsida, varpå vi sammanställde en lista över samtliga rektorer. Listan 

över rektorerna bildade en urvalsram, vilket Trost (2007, s. 26) beskriver är en källa över 

populationen. Utifrån urvalsramen framkom att den aktuella populationen bestod av 33 

rektorer. Då antalet rektorer inte var så stort som vi först uppskattat, valde vi att genomföra en 

totalundersökning där samtliga av rektorerna i populationen tillfrågades om deltagande. 

Stukát (2010, s. 57) framhåller att om populationen är liten kan alla delta i undersökningen, 

vilket kallas totalundersökning. Ambitionen med att göra en totalundersökning var att minska 

felmarginaler och därmed öka tillförlitligheten i studien. Olsson och Sörensen (2011, s. 113) 

bekräftar att ett större urval i en undersökning ökar tillförlitligheten, samtidigt som 

felmarginalerna minskar.  

Valet att utföra studien i den utvalda kommunen är främst baserat på att vi båda är 

bosatta i den aktuella kommunen. Den geografiska närheten till den utvalda kommunen 

grundar sig på rent kostnads- och tidsmässiga aspekter och kan därför beskrivas som ett 

bekvämlighetsurval. Hartman (2004, s. 243) styrker att när det rör sig om begränsningar av 

karaktären tid och ekonomi, kan ett bekvämlighetsurval vara lämpligt. 

 

3.3. Bortfallsanalys 

Det går generellt inte att säga hur stort bortfall som är acceptabelt i en undersökning (Stukát, 

2010, s. 64). Däremot kan sägas att om svarsfrekvensen är låg bör en bortfallsanalys göras 



16 
 

innan analysen av det insamlade materialet påbörjas (Trost, 2007, ss. 13 & 137). I följande 

studie blev svarsfrekvensen cirka 21,2 %, vilket innebär att storleken på bortfallet var ungefär 

78,8 %, utifrån detta är en bortfallsanalys i högsta grad relevant att genomföra.  

Olsson och Sörensen (2011, s. 153) belyser att det kan förekomma två olika sorters 

bortfall i en undersökning, externt och internt bortfall. Med externt bortfall avser författarna 

att personer av olika anledningar inte vill delta i enkätundersökningar, vilket kan bero på att 

de exempelvis är negativt inställda till att besvara enkäter. Utifrån detta kan sägas att det 

externa bortfallet i följande studie var mycket stort eftersom endast sju av de 33 tillfrågade 

rektorerna valde att delta. Slutsatsen att vårt bortfall på 78,8 % är mycket stort, drogs utifrån 

att Trost (2007, s. 137) beskriver att en svarsfrekvens på 50-75 % är vanligt vid 

enkätundersökningar.  

Våra tankar till varför vår enkätundersökning endast fick en svarsfrekvens på runt 21,2 

%, anser vi skulle kunna bero på tre tänkbara förklaringar. Den första orsaken till det externa 

bortfallet skulle kunna vara det faktum att vi valt att vända oss till en yrkesgrupp, rektorer, 

som redan i vanliga fall har ett pressat tidsschema där prioriteringar är viktiga att göra. Det 

kan spekuleras i huruvida deltagande i en enkätundersökning är tilltalande, när schemat redan 

är pressat. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att vi valt ett ämne som kan 

uppfattas som känsligt, då det debatterats flitigt i samhället. Det skulle inte vara helt 

osannolikt att detta har fått rektorer att avstå från att delta, eftersom de inte velat ta ställning i 

ett ämne som rör dessa frågor. Den sista förklaringen skulle eventuellt kunna vara tidpunkten 

som vi valt att gå ut med enkätundersökningen. Att skicka ut en förfrågan om deltagande i en 

enkätundersökning i början av december, när julen står för dörren, är troligen inte optimalt då 

det i skolans värld är en hektisk tid när mycket ska avslutas för terminen. För att minska det 

externa bortfallet har åtgärder vidtagits i form av att vi såväl mailat, skickat påminnelser som 

kontaktat rektorer via telefon. Tyvärr gav inte detta någon större effekt på svarsfrekvensen.  

Det kan även förekomma ett internt bortfall i en enkätundersökning. Olsson och 

Sörensen (2011, s, 153) menar att det uppstår när deltagarna väljer att inte svara på vissa 

frågor, samtidigt betonas att om en enkät är bra finns oftast inte något internet bortfall. I vår 

undersökning förekom inget internt bortfall, vilket innebär att de som valde att delta i studien 

också besvarade samtliga frågor. För att vidare undvika internt bortfall i enkäten har öppna 

frågor undvikits i största mån, eftersom dessa frågor kan ses som tidskrävande och därför 

riskerar att inte bli besvarade (Trost, 2007, ss. 75-76). 
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Konsekvensen av det stora bortfallet i studien är att vi inte kan dra slutsatser som gäller den 

undersökta populationen som helhet. Trost (2007, s. 138) betonar att när det framkommer en 

stor skillnad mellan antalet i populationen som valts ut för undersökningen och antalet 

besvarade enkäter, ska forskaren vara försiktig med att dra generella slutsatser av materialet. 

Eftersom svarsfrekvensen blev låg kan vi enbart belysa de likheter och skillnader som 

uppkom hos de svarande. Detta menar Trost (2007, s. 138) är den främsta konsekvensen av ett 

stort bortfall. 

 

3.4. Genomförande och generaliserbarhet 

Kontakten med rektorerna i den utvalda kommunen etablerades först via mail, därefter brev. 

För att upprätta en inledande kontakt skickades ett mail till rektorerna i kommunen, med en 

förfrågan om deltagande i enkätundersökningen. De svar som mottogs efter detta mail 

innehöll rektorns egen önskan om vilket sätt han eller hon ville få ta del av 

enkätundersökningen, antingen via brev alternativt ett besök ute på rektorns skola. Samtliga 

rektorer som svarade på detta mail och ville delta i studien, valde att få enkäten skickad till sig 

via post. Efter det första mailet valde sex rektorer att deltaga. En vecka efter det första mailet 

skickats, sändes en påminnelse ut för att försöka få fler rektorer att delta i undersökningen. 

Trost (2007, s. 109) framhåller att avsikten med att skicka påminnelser efter en tid kan vara 

såväl att sporra dem som tänkt svara, att göra det nu samt att försöka motivera de som 

funderar på att delta. Ytterligare en avsikt med påminnelsen var att försöka höja 

svarsfrekvensen och tillförlitligheten i vår studie.   

Efter påminnelsen valde ytterligare en rektor att delta. Denna rektor besöktes på sin 

arbetsplats varpå enkäten fylldes i. Eftersom så få svarade på påminnelsen valde vi att aktivt 

försöka få tag på rektorerna via telefon istället. Under tre dagar gjordes försök att kontakta 

rektorerna via både deras arbetstelefon samt deras mobiltelefon, vilket resulterade i att 

ytterligare en rektor valde att delta i enkätundersökningen. I slutändan skickade inte alla som 

valt att delta tillbaka sin enkät, sammanlagt mottogs därmed sju ifyllda enkäter. Utöver detta 

var det fyra rektorer som valde att tacka nej till att delta i enkätundersökningen. Detta innebär 

att endast 12 av de 33 kontaktade rektorerna, i någon form, svarat på vår förfrågan. 

När det kommer till generaliserbarhet är det viktigt att ställa sig frågan om resultaten 

från undersökningen kan tillämpas på andra individer än de som deltar i undersökningen 

(Patel & Davidson, 2011, s. 56). En faktor som kan påverka om generaliserbarheten av 
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resultatet i en undersökning är om bortfallet är stort (Stukát, 2010, s. 129). Utifrån detta kan 

slutsatsen dras att resultatet från enkätundersökningen inte är generaliserbart, då bortfallet är 

för stort. Även om tanken inledningsvis med att genomföra en totalundersökning var att vi 

skulle kunna generalisera, gjorde bortfallet detta omöjligt. De svar vi fått in redovisas och 

diskuteras därför utan någon generalisering. 

Vad det gäller arbetsfördelningen vid genomförandet av uppsatsen, har vi båda två varit 

delaktiga i lika hög grad. Även om vi vid några tillfällen delat upp exempelvis läsning av 

litteratur, har det alltid varit en jämn fördelning. All text i arbetet är skriven och bearbetad 

gemensamt. 

  

3.5. Operationalisering 

Då vi i detta arbete valt att använda en kvantitativ metod för att undersöka vilket synsätt 

rektorer har på elever med neuropsykiatriska funktionshinder, genomfördes en mätning i form 

av en enkätundersökning. För att kunna utforma en enkät behövdes en operationalisering av 

de begrepp som ingår i arbetet utföras. DePoy och Gitlin (1999, s. 239) framhåller att de 

begrepp som används i experimentell forskning måste operationaliseras samt att de teoretiska 

begreppen måste gå att sammanbinda med konkreta variabler så att de kan undersökas. För att 

tydliggöra vår definition och därmed även operationalisera de centrala begrepp som används i 

arbetet, har vi valt att inleda arbetet med en begreppsdefinition. Patel och Davidson (2011, s. 

54) poängterar att centrala begrepp som påträffats i litteraturgenomgången och därmed senare 

använts i arbetet, måste översättas för att material ska kunna samlas in till analysen.  

Även i den utformade enkätundersökningen valde vi att operationalisera, genom att 

beskriva vår definition på två av de mest centrala begreppen i arbetet för att sedan använda 

dem vidare i enkäten. Dessa två begrepp är neuropsykiatriska funktionshinder och 

neuropsykiatriska diagnoser. DePoy och Gitlin (1999, s. 239) påpekar att en 

operationalisering innebär att begrepp överförs till exempelvis ett frågeformulär för att en 

mätning ska göras genomförbar. I vår studie innebär detta även att de två synsätten brutits ner 

för att bli mätbara i form av olika frågor i enkäten. Att översätta de teoretiska begreppen till 

enkätfrågor beskriver Patel och Davidson (2011, s. 54) som en operationalisering. 

En ytterligare operationalisering i arbetet är det analysverktyg som utgör vårt 

mätinstrument, detta möjliggör en mätbarhet av undersökningen. Analysverktyget utgör 
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därmed en indikator på hur begreppen i vår studie ska kunna mätas (DePoy & Gitlin, 1999, s. 

240). Mycket tid i arbetet är ägnat åt att operationalisera de båda synsätten (individuellt och 

socialt), samt de kategorier som vi har avsett att mäta inom dessa synsätt, vilka är orsak, 

diagnos, konsekvens och stödåtgärder. Detta för att dels göra dem mätbara, men även för att 

se till att de skulle bli så reliabla och valida som möjligt. DePoy och Gitlin (1999, s. 240) 

betonar att ett mätinstrument blir mer användbart ju tillförlitligare och precist det är, eller med 

andra ord reliabelt och valitt. Fortsättningsvis understryker de att reliabilitet och validitet är de 

grundläggande kvaliteterna i ett mätinstrument (ibid). Därav har mycket tid ägnats åt att 

utforma ett så reliabelt och valitt analysverktyg som möjligt för arbetet. 

 

3.6. Etiska aspekter 

Etik har en nära koppling till moral och handlar i forskningssammanhang om vad forskaren 

bör samt inte bör göra (Denscombe, 2004, s. 211). I all forskning är det viktigt att forskaren 

tänker igenom forskningsetiska aspekter, eftersom det är viktigt att skydda deltagarnas 

integritet (Patel & Davidson, 2011, s. 62). I följande studie har detta tagits hänsyn till genom 

att vi förhållit oss till de fyra grundläggande etikregler, som vetenskapsrådet har skapat för 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. De fyra etikreglerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011, ss. 63-

64). 

Samtliga etikregler har tagits hänsyn till vid studiens genomförande, vid såväl 

insamlandet av material som vid efterarbetet med det insamlade materialet. Redan när det 

första mailet sändes ut till tänkbara deltagare belystes alla etiska aspekter. De som sedan valde 

att delta i studien fick tillsammans med enkäten ett missivbrev (bilaga 1), där vi närmre 

beskrev de etiska aspekterna av deltagandet och undersökningen.  

Informationskravet handlar om att deltagarna i en studie ska bli informerade om 

undersökningens syfte (Patel & Davidson, 2011, s. 63). Redan i vårt missivbrev fanns syftet 

inledningsvis formulerat, detta för att deltagarna skulle få en bild av vad som var 

utgångspunkten för studien. I brevet stod även skrivet att deltagandet var frivilligt, vilket 

Olsson och Sörensen (2011, s. 85) betonar ska framgå för deltagarna.  

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i forskningen ska få bestämma över sitt 

deltagande (Patel & Davidson, 2011, s. 63). Detta krav togs hänsyn till i undersökningen 
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genom att det först skickades en förfrågan till tänkbara deltagande via mail, innehållande 

information om studien och det var först efter att vi fått samtycke från respektive som enkäten 

skickades ut.  

Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter som samlas in för undersökningen ska 

behandlas konfidentiellt samt förvaras så att inte obehöriga kan få tag i uppgifterna (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 85). Detta togs i beaktande genom att det i såväl mail som missivbrev 

skrevs att inga svar i enkäten skulle gå att koppla till varken rektor eller skola. I enkäten fanns 

sedan inga frågor som på något sätt gick att koppla ihop med en enskild deltagare. De 

insamlade uppgifterna förvarades på ett sådant sätt att enbart de ansvariga hade tillgång till 

dem. Patel och Davidson (2011, s. 63) betonar att det även är viktigt att det inte ska vara 

möjligt att känna igen enskilda individer i resultatet. Detta löste sig naturligt i arbetet eftersom 

svaren från enkäterna var anonyma även för oss som skrev arbetet.  

I studien uppfylls även nyttjandekravet genom att uppgifterna från enkätsvaren enbart 

används till den studie som beskrevs i missivbrevet. Utöver dessa aspekter erbjöds även alla 

deltagande rektorer att få ta del av resultatet efter att studien var avslutad, vilket Patel och 

Davidson (2011, s. 64) anser ska framgå till deltagarna. 

4. Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet som framkommit i enkätundersökningen, vilken 

genomförts för studien. Viktigt att tillägga är att det resultat som presenteras handlar om 

rektorers erfarenheter och uppfattningar kring neuropsykiatriska funktionshinder. Resultatet 

säger inget om hur arbetet i realiteten ser ut. Eliasson (2010, s. 154) betonar att kvantitativa 

studier som baseras på ett fåtal deltagande individer generellt bör betraktas med försiktighet, 

framförallt om de inte redovisas i antal individer. För att inte ge en missvisande bild av 

undersökningens resultat, har vi därför valt att presentera resultatet i form av antal svarande. 

Resultatet presenteras uppdelat i de fyra kategorier som ingår i analysverktyget, vilka är 

orsak, diagnos, konsekvens och stödåtgärder/behandling.  

I sista delen av resultatet, som är en sammanställning av slutresultatet, används fiktiva 

namn på de rektorer som deltagit i enkätundersökningen, anledningen till detta är att vi vill 

lyfta fram individuella svar inom ramen för konfidentialitetskravet. De fiktiva namn som 

kommer att användas är Bodil, Cecilia, David, Erik, Felicia, Gustav och Hilda. 
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4.1. Orsak 

På frågan vad rektorer anser är främsta orsaken till neuropsykiatriska funktionshinder svarade 

3 av 7 respondenter att det beror på individens brister, i form av en skada eller sjukdom. Av 

de som uppgav individens brister som orsak ansåg en rektor att det rörde sig om en annan 

orsak till funktionshindret, med motiveringen att det rör sig om genetiska och biologiska 

orsaker. Detta har vi valt att klassa under kategorin individens brister. 2 av 7 rektorer ansåg att 

orsaken är miljö och sociala faktorer, att det inte finns förutsättningar att möta individens 

behov. 2 av 7 svarande angav annan orsak, förklaringen uppgavs vara att orsaken är en 

kombination av sårbarhet hos individen, beroende på arv som miljö, men även miljö och 

sociala faktorer avseende bemötande i skola och omgivning.  

Rektorerna ombads svara på i vilken utsträckning de anser att neuropsykiatriska 

funktionshinder beror på faktorer som ärftlighet, miljön runt eleven, undervisningen och 

medfödd hjärnskada. När det gäller ärftlighet ansåg 3 av de svarande att det i hög grad kan 

vara en orsak, medan 4 av de 7 deltagande rektorerna angav att det endast till viss del kan vara 

en förklaring.  

Att orsaken kan vara miljön runt eleven menade 1 av de svarande stämmer i mycket hög 

grad och ytterligare 1 rektor ansåg att det stämmer i hög grad. 4 av respondenterna angav att 

det endast till viss del kan vara en orsak samt 1 av de 7 svarande uppgav att det inte alls kan 

bero på miljön runt eleven.  

På frågan om neuropsykiatriska funktionshinder kan bero på undervisningen instämde 1 

rektor i mycket hög grad, 2 respondenter bedömde att det i hög grad och 2 deltagare svarade 

att det till viss del kan vara en orsak. 1 av rektorerna framhöll att det i mycket låg grad kan 

vara en orsak och ytterligare 1 respondent ansåg att det inte alls kan vara en orsak. Detta 

innebär att 3 av rektorerna ansåg att undervisningen kan vara en orsak i hög grad och i mycket 

hög grad, 2 svarande ansåg att det till viss del kan vara en orsak, medan övriga 2 rektorer 

uppgav att det inte alls eller i mycket låg grad kan vara en orsak.  

När det gäller i vilken utsträckning neuropsykiatriska funktionshinder beror på medfödd 

hjärnskada instämde endast 1 svarande till att det i mycket hög grad och ytterligare 1 till att 

det i hög grad kan vara en orsak. Av de svarande menade 4 av 7 rektorer att en medfödd 

hjärnskada endast till viss del kan vara en tänkbar orsak och 1 respondent ansåg att det inte 

alls är en orsak. På denna fråga instämde 2 av 7 svarande i mycket hög och i hög grad till att 
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en orsak kan vara en medfödd hjärnskada, medan 4 rektorer instämde till viss del och 1 

respondent såg inte alls att det som en tänkbar orsak. 

I enkäten ställdes en öppen fråga där rektorerna gavs möjlighet att ange annan tänkbar 

orsak till problematiken. En rektor poängterade att han/hon anser att både arv och miljö kan 

vara en orsak till ett neuropsykiatriskt funktionshinder, vilket gör det svårt att dela upp vad 

som är orsaken. 

 

4.2. Diagnos 

När rektorerna tillfrågades om en neuropsykiatrisk diagnos på en elev är övervägande positiv 

eller negativ, svarade 5 respondenter att det är positivt medan 2 av de 7 svarande ansåg att det 

är negativt.  

På frågan om hur viktigt det är utifrån skolsammanhang att en elev med 

neuropsykiatriska funktionshinder får en diagnos, ansåg endast 1 av rektorerna att det är 

mycket viktigt. 4 av 7 svarande bedömde att en diagnos är ganska viktig och 2 rektorer 

uppgav att det inte var särskilt viktigt. Ingen av respondenterna ansåg att en diagnos inte alls 

var viktig. Detta visar på att 5 av de svarande anser att en diagnos i skolsammanhang är 

ganska viktig eller mycket viktig och endast 2 rektorer uppgav att en diagnos inte är särskilt 

viktig.  

Angående om det finns några fördelar med att en neuropsykiatrisk diagnos ställs, var 

resultaten entydiga då alla respondenter svarade att det finns fördelar. Exempel på fördelar 

som rektorerna uppgav är att en diagnos leder till att det snabbare går att hitta rätt verktyg för 

pedagog och elev, det kan underlätta bemötande samt att det kan ge fokus åt var insatser ska 

sättas in. Även fördelar som att det kan minska skuldkänslor, underlätta för en tillrättalagd 

undervisning och att eleven får medicinering som hjälper dem angavs i enkätsvaren. Andra 

fördelar rektorerna lyfte fram var att en diagnos kan leda till att eleven erbjuds stödinsatser 

utifrån behov om resurserna finns. Diagnosen kan även vara en hjälp för att öka förståelsen 

och för att kunna sätta in rätt insatser. Andra fördelar som lyfts fram är att det ibland kan vara 

lättare att få riktade medel med hjälp av en diagnos och att det öppnar för stöd från BUP, 

kring hur undervisning ska läggas upp för individen.  

När det handlar om huruvida rektorerna anser att det finns några nackdelar med att en 

neuropsykiatrisk diagnos ställs uppgav 3 av 7 svarande att det finns nackdelar, medan 
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resterande 4 respondenter inte kan se några tänkbara nackdelar. En nackdel som angavs var att 

det är viktigt att inte skylla på en diagnos och luta sig tillbaka samt att det finns en tendens till 

att överdiagnosticera. Andra nackdelar som framkom är att en diagnos kan vara stämplande 

och leda till en viss stigmatisering som både hem, skola och elev påverkas av och förhåller sig 

till. Påpekas kan att de personer som svarat att det finns nackdelar med en diagnos även svarat 

att det finns fördelar. 

 

4.3. Konsekvens 

Rektorerna tillfrågades i vilken utsträckning de anser att en neuropsykiatrisk diagnos i skolan 

som exempelvis ADHD kan bidra till att skapa resurser, kunna erbjuda korrekta åtgärder, öka 

förståelsen hos skolpersonal för elevens problematik samt ge förklaring till problematiken. På 

frågan om konsekvensen av en diagnos är att den kan bidra till att skapa resurser var det stor 

spridning på svaren. Att en diagnos kan bidra till att skapa resurser ansåg 1 rektor stämde i 

hög grad, 3 av 7 respondenter instämde till viss del, 1 svarande instämde i låg grad, 1 

svarande instämde i mycket låg grad och 1 svarande ansåg inte alls att detta kan vara en 

konsekvens.  

Att en diagnos kan bidra till att skolan kan erbjuda korrekta åtgärder uppgav endast 1 

rektor är fallet i mycket hög grad och ytterligare 3 av 7 rektorer ansåg att det kan vara så i hög 

grad. Övriga 3 svarande uppgav att de endast till viss del anser att detta är en konsekvens av 

en diagnos. I påståendet att konsekvensen av en diagnos är att skolan kan erbjuda korrekta 

åtgärder bedömde 4 av respondenterna att så är fallet i mycket hög eller i hög grad, övriga 3 

rektorer instämde till viss del. Ingen svarade att det i mycket låg, låg grad eller inte alls kan 

vara en konsekvens. 

När rektorerna fick svara på om en diagnos kan bidra till ökad förståelse hos 

skolpersonal för elevens problematik, angav 2 av de svarande att detta i mycket hög grad kan 

vara en konsekvens och 2 respondenter menade att det i hög grad kan vara det. Övriga 3 av 7 

respondenter svarade att ökad förståelse till viss del kan vara en konsekvens av en diagnos. 

Detta visar att 4 av 7 svarande ansåg att en diagnos kan bidra till ökad förståelse i mycket hög 

och i hög grad, medan resterande 3 bedömde att det endast till viss del kan vara en 

konsekvens. Ingen av de svarande gav uttryck för att det i mycket låg, låg grad eller inte alls 

kan vara en konsekvens. 
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Att en diagnos skulle ge en förklaring till problematiken instämde 2 rektorer till i mycket hög 

grad, 2 instämde i hög grad och 4 av 7 instämde till viss del. Ingen av respondenterna ansåg 

att en diagnos i mycket låg, låg grad eller inte alls kan ge en förklaring till problematiken. 

Rektorerna ombads svara på i vilken utsträckning de anser att konsekvenser för en elev 

som får en neuropsykiatrisk diagnos kan vara att eleven pekas ut som avvikande, får namn på 

sin problematik, blir stämplad och att diagnosen används för att påvisa behov. Att en 

konsekvens kan vara att eleven blir utpekad som avvikande ansåg ingen av de svarande 

stämde i hög grad, 5 av 7 rektorer ansåg dock att det till viss del kan vara en konsekvens. 1 

rektor bedömde att det i låg grad kan vara en konsekvens och 1 respondent svarade i mycket 

låg grad. På denna fråga uppgav 5 av rektorerna att ett utpekande till viss del kan vara en 

konsekvens, medan resterande 2 rektorer svarade att det i låg och mycket låg grad kan vara en 

konsekvens. 

På frågan om en neuropsykiatrisk diagnos kan bidra till att eleven får namn på sin 

problematik, uppgav 4 svarande att det i hög grad och 3 av 7 respondenter att det till viss del 

kan bli en konsekvens. Ingen rektor motsade sig påståendet. 

Huruvida en konsekvens kan vara att eleven blir stämplad instämde ingen av rektorerna 

till i hög grad. 5 deltagare ansåg att det till viss del kan vara konsekvens medan 1 deltagare 

bedömde att det kan vara det i låg grad. 1 svarande såg inte alls att en diagnos kan leda till att 

eleven blir stämplad. 

Avslutningsvis fick rektorerna svara på i vilken utsträckning de anser att en diagnos kan 

användas av eleven/föräldrar för att påvisa behov av särskilt stöd. På denna fråga uppgav 5 av 

de svarande att en diagnos i hög grad kan användas för att påvisa behov av särskilt stöd. 

Övriga 2 rektorer ansåg att diagnosen till viss del kan användas till detta. Ingen av de 

svarande framhöll att det i mycket hög grad, låg grad, i mycket låg grad eller inte alls kan 

användas för att påvisa behov av särskilt stöd. 

 

4.4. Stödåtgärder/behandling 

När det gäller vem som i praktiken bestämmer om en elev med neuropsykiatriska 

funktionshinder ska få stödinsatser var alla rektorer eniga. Samtliga uppgav att det är de själva 

i rollen av rektor som är de ansvariga. Två rektorer kompletterade sina svar med 
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kommentarerna att även om de har ansvar för själva beslutet, sker det i samråd med 

elevhälsoteam och annan personal på skolan. 

Det framkom att 1 av de svarande anser att en diagnos är mycket viktig för att elever 

ska få specialpedagogiskt stöd. 3 av 7 rektorer menade att diagnosen är ganska viktig och 

resterande 3 såg inte diagnosen som särskilt viktig för att elever ska få specialpedagogiskt 

stöd i skolan. Sammanfattningsvis kan sägas att 4 av rektorerna ansåg att en diagnos är 

mycket viktig eller ganska viktig för att få specialpedagogiskt stöd, medan övriga 3 menade 

att den inte är särskilt viktig.  

När rektorerna ombads att bedöma i vilken utsträckning personalen på deras skola 

arbetar med individuella stödåtgärder, svarade 1 respondent att så är fallet i mycket hög grad 

och 3 uppgav att stödet ges på detta sätt i hög grad. Övriga 3 av 7 rektorer ansåg att stödet 

endast till viss del ges individuellt. Det kan sägas att 4 av respondenterna i mycket hög grad 

eller i hög grad ansåg att stödet ges genom individuella insatser, de resterande 3 uppgav att 

det sker till viss del. 

Rektorerna fick även möjlighet att besvara i vilken utsträckning stödet ges genom att 

undanröja hinder i undervisningen. 5 deltagare ansåg att personalen i hög grad arbetar med att 

undanröja hinder i undervisningen och resterande 2 av 7 uppgav att arbetet till viss del sker på 

detta sätt.   

Slutligen tillfrågades rektorerna i vilken utsträckning de anser att elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder ges särskilt stöd i form av stöd inom klassen, enskilt stöd 

vid sidan av klassen, stöd i mindre grupp eller särskild undervisningsgrupp. På frågan om i 

vilken utsträckning stödet till eleverna ges inom klassen av läraren, var rektorerna eniga då 

samtliga av de svarande uppgav att eleverna i hög grad får stöd i denna form.  

När det gäller stödinsatser i form av stöd inom klassen som ges av 

specialpedagog/speciallärare, uppgav 1 rektor att det i mycket hög grad förekommer. 4 

rektorer ansåg att stödet i hög grad ges på detta sätt och övriga 2 att det endast till viss del ges 

inom klassen av specialpedagog/speciallärare. Detta visar att 5 av de 7 rektorerna ansåg att 

stödinsatserna sker i denna form i mycket hög grad eller i hög grad, 2 svarande ansåg att detta 

endast förekom till viss del. Ingen svarade att denna form av stöd inte alls, i låg eller mycket 

låg grad förekom.  
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På påståendet om stödåtgärderna ges enskilt vid sidan om klassen av 

specialpedagog/speciallärare, uppgav 1 rektor att det i mycket hög grad är fallet och 

ytterligare 1 att det i hög grad förekommer. Övriga 5 av 7 rektorer ansåg att stödet till viss del 

ges enskilt vid sidan av klassen av specialpedagog/speciallärare. På denna fråga framhöll 2 

respondenter att elever med neuropsykiatriska funktionshinder ges stöd i mycket hög grad 

eller i hög grad, vid sidan om klassen av specialpedagog/speciallärare och 5 rektorer att stödet 

till viss del ges i denna form. Av respondenterna svarade inte någon alternativen i låg grad, i 

mycket låg grad eller inte alls. 

På frågan angående om stödet ges i mindre grupp vid sidan om klassen, av 

specialpedagog, svarade 2 rektorer att det i hög grad förekommer och 4 rektorer att det till 

viss del ges i denna form. Resterande 1 av 7 svaranden menade att stödet i låg grad ges i 

mindre grupp.  

När det gäller de deltagande rektorernas uppfattningar om huruvida stödet ges i en 

särskild undervisningsgrupp svarade 1 respondent att det i hög grad ges på detta sätt. 2 

respondenter uppgav att stödet till viss del ges i denna form och 3 av de 7 rektorerna uppgav 

att stödet ges i denna form i låg grad. 1 rektor svarade att stödet inte alls ges i särskild 

undervisningsgrupp. Ingen av de svarande ansåg att stödet ges i särskild undervisningsgrupp i 

mycket hög grad. 

 

4.5. Övriga synpunkter om neuropsykiatriska funktionshinder 

Avslutningsvis i enkätundersökningen gavs möjlighet för rektorerna att lämna övriga 

synpunkter angående det som behandlats i enkäten. En svarande framhöll under övriga 

synpunkter att det ibland kan vara svårt och felvisande att endast kunna sätta ett kryss. Det var 

enbart en rektor som uppgav någon övrig synpunkt, däremot valde några rektorer att skriva 

kommentarer, i anslutning till frågorna. En rektor framhöll att svaren baseras på den forskning 

som finns på området, det betonades att orsaken till neuropsykiatriska funktionshinder främst 

beror på brister hos individen, men att faktorer i omgivningen kan förvärra problematiken för 

eleven. En annan rektor påpekade att när det gäller stödinsatser för elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder är utformningen av stödet i hög grad beroende på vilken 

pedagog som möter barnet. Den rektor som uppgav att ingen elev fick stöd i särskild 

undervisningsgrupp, kommenterade att detta beror på att någon sådan grupp ej finns på den 

aktuella skolan. Ytterligare en rektor valde att lämna en kommentar som handlade om att det 



27 
 

är svårt att bedöma huruvida en diagnos är övervägande positiv eller negativ. Anledningen 

som gavs var att det helt beror på hur ett besked om en diagnos tas emot. När det kommer till 

frågan om vem som är ansvarig för om elever med neuropsykiatriska funktionshinder ska få 

stödinsatser svarade, som tidigare nämnts, samtliga rektorer att det är de själva. Två rektorer 

lämnade dock som kommentar att det är rektorn i samråd med elevhälsoteamet eller annan 

personal på skolan som bär ansvaret. 

 

4.6. Avprickning av slutresultat 

Vid följande avprickning utgick vi från de kriterier som finns för slutresultatet. I tabellen 

nedan motsvarar ett kryss, ett svar från undersökning. Anledningen till sammanställning är att 

förtydliga slutresultatet för såväl oss själva som för läsaren.  

Neuropsykiatriska 

funktionshinder 

Individuellt synsätt Socialt synsätt 

Orsak Individens brister, t.ex. 

ärftlighet eller hjärnskada. 

xxxx xx xxxx xxx xx xx  xx          x 

                                                       x 

Skolans brister, miljö- och 

psykosociala faktorer.  

x xxx x xx xx xxx xx 

Diagnos Fördelaktigt, medicinsk 

diagnos bör ställas.  

xxxx  xxxx xxxx xxx xx x xxx 

Nackdel för individen, 

kritiska till diagnosticering. 

x xx xxx x 

Konsekvens (av diagnos) 

 

Leder till rätt 

stöd/behandling. 

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 

xxxxx xxxxxx xxxxxx 

Stigmatiserande, utpekande 

som onormal. 

x x xx xx xxx xx xx 

 

Behandling/stödåtgärd Kompensera för bristerna, 

ofta genom individuella/ 

särskiljande stödåtgärder. 

xxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxx 

xxxx 

Undanröja hinder i 

undervisning och miljö.  

 

xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx 

xxxx 

Figur 2. Sammanställning av slutresultat 

Av tabellen framgår att slutresultatet från undersökningen visar att 110 svar går att knyta till 

det individuella synsättet, medan endast 63 svar kan kopplas till det sociala synsättet. 

Majoriteten av svaren härleds till det individuella synsättet. 
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Av de svarande såg fördelningen av svar kopplat till de två olika synsätten ut på föjande sätt: 

Namn Individuellt synsätt Socialt synsätt Svar kopplat till 

båda synsätten 

Bodil 19 svar 6 svar  

Cecilia 16 svar 9 svar  

David 18 svar 7 svar  

Erik 16 svar 9 svar  

Felicia 12 svar 12 svar, 1 svar 

Gustav 14 svar 11 svar  

Hilda 15 svar 9 svar 1 svar 

Figur 3. Sammanställning av varje deltagande rektors svar kopplat till individuellt respektive 

socialt synsätt. 

5. Analys 

I följande avsnitt avser vi att med hjälp av tidigare forskning inom ämnet samt det 

ovannämnda resultatet genomföra en analys och besvara de fyra frågeställningar som varit 

utgångspunkt för arbetet. Detta görs med utgångspunkt i det analysverktyg som skapats för 

följande arbete. Även i analysen används de fiktiva namn på rektorerna, som tidigare 

introducerats i resultatet. 

 

5.1. Rektorernas uppfattningar om orsaken till att elever får 

neuropsykiatriska funktionshinder 

På frågan om vad som är den främsta orsaken till neuropsykiatriska funktionshinder svarade 

Bodil, David och Erik att det är individens brister i form av en skada eller sjukdom. Att 

rektorerna ser funktionshindret som ett individuellt problem går att härleda till det 

individuella synsättet, genom att barnet anses ha ett medicinskt problem hamnar fokus på 

barnets egna brister (Tideman, 2000, s. 248).  

Av de tre rektorer som uppger individens brister som främsta orsak, är Bodil den enda 

som genomgående på följdfrågorna om orsaker uppger faktorer som enbart kan kopplas till 

det individuella synsättet. Även om hon inte anser att medfödd hjärnskada kan vara en orsak, 

är hon den enda som helt tar avstånd från sociala faktorer. Hon menar att ärftlighet i hög grad 
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kan vara en orsak, vilket också är den enda orsaken hon ser som trolig för uppkomsten till 

neuropsykiatriska funktionshinder. Ärftlighet kan sägas vara en grundorsak enligt det 

individuella synsättet. Gillberg (2004, s. 118) betonar att främsta orsaken till ett tillstånd som 

exempelvis ADHD är ärftlighet. Det faktum att Bodil helt tar avstånd till att miljön runt 

eleven och undervisningen skulle kunna vara en orsak, bekräftar även det ett individuellt 

synsätt. 

David och Erik är två av de tre som uppger att den främsta orsaken är individens brister, 

vilket gör att även deras svar går att knyta till ett individuellt synsätt. Deras efterföljande svar 

på frågan om förklaringen till neuropsykiatriska funktionshinder, är dock inte lika tydliga. De 

både svarande uppger att faktorer som ärftlighet och medfödd hjärnskada i främst hög grad 

men även i mycket hög grad kan vara en orsak, vilket är uttryck för ett individuellt synsätt. 

Gillberg (2004, s. 118) lyfter som tidigare nämnts fram att ärftlighet anses vara den främsta 

orsaken till ADHD, men betonar samtidigt att en medfödd hjärnskada mycket väl skulle 

kunna ligga bakom uppkomsten av tillståndet. Det som gör att Erik och Davids svar upplevs 

som något motsägelsefulla är att de samtidigt som de betonar mer individuella orsaker även 

anger att miljön runt eleven till viss del kan vara en orsak. Att de anser att miljön runt eleven 

även kan vara en orsak, leder till att de samtidigt ger uttryck för ett socialt synsätt. Den 

centrala utgångspunkten i ett socialt synsätt är att elevers svårigheter i skolan uppstår i mötet 

mellan individ och omgivning (Isaksson, 2009, s. 10). David bedömer dock att 

undervisningen i låg grad kan vara en orsak, vilket indirekt betyder att han tar avstånd från en 

faktor som kan kopplas till det sociala synsättet. Erik anser däremot att undervisningen i hög 

grad kan vara en orsak, vilket således kan kopplas till ett individuellt synsätt. Detta resultat 

visar på att Erik och Davids svar är komplexa, de upplever själva att orsaken främst är 

individens brister, men uppger samtidigt att faktorer som är av mer miljömässig och social 

karaktär kan vara en förklaring. 

Cecilia och Gustav är de enda rektorer som uppger att främsta orsaken till 

neuropsykiatriska funktionshinder är miljö och sociala faktorer, i form av att skola och 

omgivning inte har förutsättningar att möta elevens behov. Detta ger uttryck för ett socialt 

synsätt, där fokus ligger på skolans egna brister (Tideman, 2000, s. 249). Dock kan sägas att 

ingen av dessa två rektorer i följande frågor, konsekvent framhåller orsaker som går att 

härleda till det sociala synsättet. Cecilia uppger att miljön runt eleven och undervisningen i 

mycket hög grad kan vara en orsak, vilket innebär att hon tydligt ger uttryck för orsaker 

kopplat till det sociala synsättet. Att hon anser att dessa faktorer i mycket hög grad kan vara 
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en orsak tyder på det Tideman (2000, s. 249) belyser som grunden i ett socialt synsätt. Han 

menar att det är skolans brister som skapar hinder, vilket innebär att handikapp uppstår som 

en konsekvens av skolans bristande anpassning till eleverna. Dock tar Cecilia inte helt avstånd 

från individuella faktorer som medfödd hjärnskada och ärftlighet, eftersom hon uppger att 

även de till viss del kan vara orsaker. Gustavs svar är intressanta då han uppger miljö och 

sociala faktorer som främsta orsak, men på följdfrågorna bedömer såväl ärftlighet, miljön runt 

eleven, undervisningen som att medfödd hjärnskada till viss del kan vara en förklaring. Detta 

svar blir intressant eftersom han inte ger uttryck för att faktorer av miljömässig och social 

karaktär skulle vara en orsak i större utsträckning än de individuella faktorerna. 

Respondenterna Felicia och Hilda är inte benägna att ta ställning till om främsta orsaken 

till neuropsykiatriska funktionshinder är individens brister eller miljö och sociala faktorer. De 

uppger annan orsak med liknande beskrivningar om att det är en kombination av båda 

orsakerna, vilket gör att det kan kopplas både till ett individuellt och ett socialt synsätt. Båda 

är på följdfrågorna konsekventa med att lyfta fram både sociala och individuella faktorer som 

tänkbara orsaker. Hilda anser att såväl ärftlighet, miljön runt eleverna, undervisningen som 

medfödd hjärnskada till viss del kan vara en orsak. Detta innebär att Hilda i lika stor grad 

anser att miljö och sociala faktorer, som individuella faktorer kan vara orsaker. Hon ger 

därmed uttryck för uppfattningar som kan knytas till båda synsätten. Felicia uppger däremot 

att de sociala faktorerna som miljön runt eleven och undervisningen i hög grad kan vara en 

orsak, vilket går i linje med det sociala synsättet enligt Tideman (2000, s. 249), Isaksson 

(2009, s. 35) och Kärfve (2001, s. 213). Hon anser att ärftlighet och medfödd hjärnskada 

endast till viss del kan ses som en orsak, vilket kan kopplas till det individuella synsättet 

(Gillberg, 2004, s. 118). Av detta dras slutsatsen att hon värderar de sociala faktorerna något 

högre än de individuella, men ändå lyfter fram alla som tänkbara orsaker. 

Sammanfattningsvis framkommer det i undersökningen inget entydigt svar på vad 

rektorer anser är orsaken till neuropsykiatriska funktionshinder. I slutresultatet ses ingen 

enorm skillnad mellan antalet svar som går att koppla till det individuella eller sociala 

synsättet. 19 svar kopplas till det individuella synsättet, 14 svar till det sociala synsättet och 2 

svar hamnar på gränsen mellan de båda synsätten.  

Trots att det på första frågan framkommer att de flesta rektorerna anger att de främst ser 

orsaken till neuropsykiatriska funktionshinder som antingen individens brister eller miljö och 

sociala faktorer, framträder det i analysen en intressant aspekt. Där blir det uppenbart att 
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majoriteten av dessa rektorer indirekt ser orsakerna som en kombination av såväl individens 

brister som miljö och sociala faktorer. För att illustrera detta kan sägas att Cecilia och Gustav 

uppger att främsta orsaken till neuropsykiatriska funktionshinder är miljö och sociala faktorer, 

David och Erik uppger att det är individens brister och Felicia och Hilda uppger en 

kombination av de båda synsätten. På följdfrågorna om orsaker visar det sig sedan att samtliga 

av de sex svarande anser att ärftlighet och medfödd hjärnskada i varierande grad kan vara en 

orsak, vilket skulle kunna indikera på ett individuellt synsätt. Det paradoxala i sammanhanget 

är dock att samtliga av de sex rektorerna sedan även uppger att miljön runt eleven kan vara en 

orsak av varierande grad. Detta i kombination med att alla utom David uppger att 

undervisningen kan vara en orsak, indikerar på samma gång på ett socialt synsätt. 

Tilläggas kan även att Bodil är den enda rektorn som uppger svar som fullt ut kan 

kopplas till ett och samma synsätt, vilket är det individuella. Hon uppger att individens brister 

är den främsta orsaken. På följdfrågorna menar hon att endast ärftlighet kan vara en orsak till 

neuropsykiatriska funktionshinder och tar därför helt avstånd till de två orsaker som kan 

kopplas till ett socialt synsätt. Avslutningsvis kan sägas att på frågan om vad rektorer anser är 

orsaken till neuropsykiatriska funktionshinder, uppger endast en rektor svar som går att knyta 

till ett individuellt synsätt. Det som däremot framkommer är att det verkar finnas en syn hos 

rektorerna där tänkbara orsaker är såväl individens brister som miljö och sociala faktorer. 

 

5.2. Rektorernas uppfattningar om huruvida en diagnos innebär för- eller 

nackdelar för elever med neuropsykiatriska funktionshinder 

På frågan om rektorerna anser att det är övervägande positivt eller negativt för elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder att få en diagnos, som exempelvis ADHD, uppger Bodil, 

Cecilia, David, Felicia och Hilda att det är positivt. Detta svar kan härledas till ett individuellt 

synsätt, där det är centralt att individens brister i form av ett funktionshinder både kan och bör 

diagnosticeras (Tideman, 2000, s. 249). Erik och Gustav upplever diagnosen som främst 

negativ för elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Detta svar kan betraktas som ett 

uttryck för ett socialt synsätt, där diagnosen ses som något ofördelaktigt och skadligt för 

barnet (Tideman, 2000, s. 249). 

Intressant i resultatet är att samtliga av de svarande rektorerna i följande frågor om 

diagnos uppger att det finns fördelar med att få den ställd. Detta innebär att även om Erik och 
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Gustav lyfter fram diagnosen som övervägande negativ för eleven, ser de samtidigt fördelar 

med en neuropsykiatrisk diagnos. Båda uppger att fördelarna är kopplade till resurser, 

exempelvis nämner de att det kan vara lättare att få riktade medel med en diagnos. Detta visar 

på det Tideman (2000, s. 256) belyser som att begränsade resurser i skolan kan leda till att 

rektorer ser en vinst med medicinska diagnoser, eftersom det är ett av väldigt få sätt att 

motivera resurser till skolan. Erik och Gustavs uttalanden kan därför tolkas som att även om 

diagnosen ses som negativ för eleven, blir den en fördel för skolan. Eriks svar kan ses som 

exempel på detta, eftersom han lyfter fram att en diagnos främst är negativ för individen. 

Samtidigt anser han att diagnosen är ganska viktig i skolsammanhang och ser enbart fördelar 

med den. 

Sägas kan att de fördelar som rektorerna väljer att lyfta fram i hög utsträckning går att 

koppla till att en diagnos skulle skapa en god grund för pedagogisk behandling, vilket 

Tideman (2000, s. 249) beskriver som centralt inom det individuella synsättet på diagnoser. 

Cecilia och Felicia anser att en fördel med en diagnos är att den kan ge fokus åt var 

stödinsatser ska sättas in, vilket leder till att eleven erbjuds förutsättningar för stödinsatser 

utifrån behov. Detta ger uttryck för att en medicinsk diagnos anses nödvändig för att korrekta 

åtgärder ska kunna sättas in (Gillberg, 2004, s. 96). De betonar även att diagnosen kan öka 

förståelsen och att det kan bidra med en förklaring till problematiken. David och Hilda uppger 

fördelar i form av att en diagnos underlättar för hur undervisningen kan tillrättaläggas för 

individen. Hilda menar att detta sker genom att skolan får tillgång till stöd från BUP. Detta 

kan kopplas till ett individuellt synsätt där diagnosen skapar en god grund för pedagogisk 

behandling (Tideman, 2000, s. 249). Bodil är även hon inne på att en diagnos underlättar den 

pedagogiska verksamheten, genom att det går snabbare att hitta rätt verktyg för både pedagog 

och elev samt att det underlättar bemötandet av eleven. 

Felicia, Gustav och Hilda uppger förutom fördelar även nackdelar med en diagnos. 

Gustav och Hildas svar tyder på att det kan medföra nackdelar för eleven att få en diagnos, 

eftersom de anser att den kan vara stämplande och innebära en viss stigmatisering som både 

hem, skola och elev påverkas av. Isaksson (2009, s. 39) anser att stigmatisering kan bli ett 

resultat av en diagnos, sett ur det sociala synsättet. På så vis kan Gustav och Hildas svar 

kopplas till ett socialt synsätt. Den nackdel Felicia lyfter fram är att skolan inte får skylla på 

diagnosen och ”luta sig tillbaka”.  
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När rektorerna graderar hur viktigt det är, utifrån skolsammanhang, att en elev med 

neuropsykiatriska funktionshinder får en diagnos anser fem rektorer att det är ganska viktigt 

eller mycket viktigt. Felicia och Gustav är de enda som bedömer att diagnosen inte är särskilt 

viktig i skolsammanhang. Att majoriteten av rektorerna i undersökningen bedömer att en 

diagnos är betydelsefull i skolan, är intressant av flera olika skäl. I förhållande till Jakobssons 

(2002, s. 180) påstående att diagnoser ger väldigt lite pedagogisk vägledning, kan det 

ifrågasättas på vilken grund en diagnos rent pedagogiskt skulle vara viktig för skolsituationen. 

Om diagnosen skulle vara viktig för att den leder till de fördelar som rektorerna uppger i 

enkäten, finns det en tydlig koppling till ett underlättande av pedagogisk behandling och stöd. 

Utifrån resonemanget om att en diagnos inte ger en pedagogisk vägledning och det faktum att 

styrdokumenten för verksamheten i skolan inte nämner en diagnos som nödvändig för att stöd 

ska ges, blir det intressant att rektorerna likväl bedömer den som viktig.  

Sammanfattningsvis kan sägas att 21 svar på frågorna gällande diagnos kopplas till det 

individuella synsättet och enbart 7 svar till det sociala synsättet. Fem rektorer bedömer att 

diagnosen övervägande är positiv och två anser den vara negativ. Utifrån detta finns en 

övervägande majoritet för det individuella synsättet, där en diagnos ses som något positivt, 

betydelsefullt och enbart en fördel. Analysen visar att tre rektorer fullt ut går att koppla till det 

individuella synsättet, medan ingen ger uttryck för åsikter som till fullo kan kopplas till ett 

socialt synsätt. De fyra övriga rektorerna ger i varierande grad uttryck för en syn på diagnoser 

som kan knytas till de båda synsätten. 

På forskningsfrågan gällande vilka för- och/eller nackdelar som rektorer anser att det 

finns för elever med neuropsykiatriska funktionshinder att få/ha en diagnos i skolan, blir 

svaret att alla rektorer i undersökningen ser fördelar med en diagnos men endast tre 

respondenter ser nackdelar. Alla rektorer som uppger fördelar med en neuropsykiatrisk 

diagnos, anger svar som i hög grad kan kopplas till skolans verksamhet eftersom den anses ge 

en god grund för pedagogisk behandling. De tre som även belyser nackdelar, gör det ur 

perspektivet att det skulle vara negativt för individen. 
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5.3. Rektorernas uppfattningar om vilka konsekvenser (positiva/negativa) 

en neuropsykiatrisk diagnos får i skolsammanhang 

På den inledande frågan om en neuropsykiatrisk diagnos kan bidra till att skapa resurser i 

skolan, är de svarande splittrade till påståendet. Cecilia, David, Gustav och Hilda uppger i 

enkätundersökningen att en konsekvens av en diagnos i någon grad, kan bli att den skapar 

resurser. Detta tyder på att medicinska diagnoser är ett av väldigt få sätt att motivera resurser 

till skolan, vilket även Tideman (2000, s. 256) belyser. Bodil, Erik och Felicia tar avstånd till 

detta påstående och menar att det i låg utsträckning eller inte alls kan bli en konsekvens. Att 

tre av respondenterna inte anser att en neuropsykiatrisk diagnos kan leda till att det skapas 

resurser, förvånar oss då Isaksson (2009, s. 78) lyfter fram att diagnoser i skolan tenderar att 

skapa resurser för extrastöd.  

Det som framkommer tydligt i svaren från enkäterna, är att rektorerna som deltagit i 

studien till största del anger konsekvenser som kan kopplas till det individuella synsättet. 

Grunden i ett individuellt synsätt är att en diagnos kan leda till positiva konsekvenser för 

individen (Conrad & Schneider, 1992, ref I: Isaksson, 2009, s. 33). De positiva 

konsekvenserna i skolsammanhang är att diagnosen bidrar till att kunna erbjuda korrekta 

åtgärder, öka förståelsen hos skolpersonalen för elevens problematik och ge en förklaring till 

problematiken. De aspekter som kan bli en positiv konsekvens för eleven är att han/hon får 

namn på sin problematik samt att eleven/föräldrarna använder diagnosen för att påvisa behov 

av särskilt stöd. En slutsats som kan dras är att samtliga av de deltagande rektorerna 

instämmer i någon grad till alla påståenden som kan kopplas till positiva konsekvenser av en 

diagnos för såväl skola som elev.  

Att en konsekvens av en diagnos är att eleven erbjuds korrekta åtgärder, anser alla de 

deltagande rektorerna i varierande grad. Gillberg (2004, s. 96) anser att det i många lägen är 

en förutsättning att ha en diagnos för att få lämplig behandling och för att eleven ska kunna 

erbjudas korrekta åtgärder. När det gäller huruvida en diagnos kan ge förklaring till 

problematiken, kan rektorernas svar även på denna fråga kopplas till det individuella 

synsättet. Samtliga respondenter håller i varierad grad med om att en diagnos kan fungera som 

förklaring till den upplevda problematiken. Att en diagnos kan öka förståelsen hos 

skolpersonal för elevens problematik kan härledas till att en diagnos sätter namn på 

svårigheter och därigenom bidrar till kunskap om orsaker och passande förhållningssätt 

(Gillberg, 2004, s. 116). Att diagnosen skulle ge individen en förklaring menar Conrad och 
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Schneider (1992, ref I: Isaksson, 2009, s. 33) beror på att när svårigheter klassas som 

medicinska problem, kan det i förlängningen leda till skuld- och skambefrielse.  

När det kommer till tänkbara konsekvenser för elever som får neuropsykiatriska 

diagnoser, uppger samtliga rektorer i varierande grad att en diagnos leder till att eleven får 

namn på sin problematik. Även här kan ses kopplingar till Gillbergs (2004, s. 116) 

resonemang om att en diagnos ger upplevda svårigheter ett namn, vilket således ger uttryck 

för ett individuellt synsätt. Alla respondenter upplever även att en konsekvens kan bli att 

eleven/föräldrarna använder diagnosen för att påvisa behov av särskilt stöd. Detta kan ställas i 

kontrast till det Jakobsson (2002, s. 164) lyfter fram i sin studie, där hon belyser att föräldrar 

till barn med medicinska diagnoser ofta ser en diagnos som ett viktigt påtryckningsmedel för 

exempelvis extra stöd. Att även rektorer ser att en diagnos kan användas för att påvisa behov 

av särskilt stöd, tyder på att den i praktiken kan utgöra ett påtryckningsmedel. 

På de två frågor som handlar om negativa konsekvenser av en diagnos för eleven, 

uppger alla utom Bodil och Erik att en diagnos kan leda till att eleven pekas ut som 

avvikande. De fem som anser att eleven pekas ut som avvikande kan härledas till ett socialt 

synsätt. Tideman (2000, s. 249) framhåller att inom det sociala synsättet anses diagnoser peka 

ut elever som onormala. Bodil och Erik som inte anser att en diagnos pekar ut eleven som 

avvikande, kan därav sägas ge uttryck för ett individuellt synsätt eftersom de tar avstånd till 

negativa konsekvenser av en diagnos. Bodil och Cecilia uppger att de inte anser att en elev 

kan bli stämplad av en diagnos, vilket de andra fem rektorerna menar kan vara en konsekvens 

av varierande grad. De fem rektorer som framhåller diagnosen som stämplande, kan härledas 

till det Kärfve (2001, s. 92) betonar som en konsekvens av en neuropsykiatrisk diagnos inom 

det sociala synsättet. Hon menar vidare att denna stigmatisering beror på att barnet anses ha 

något fel i hjärnan, vilket leder till att de får svårigheter att delta i de sociala grupper som 

anser sig vara ”normala”.  

Sammanfattningsvis under kategorin konsekvenser framträder en övervägande majoritet 

av svar som kan kopplas till det individuella synsättet. 43 svar härleds till det individuella 

synsättet, medan endast 13 svar går att koppla till det sociala synsättet. I frågan om en diagnos 

leder till att skapa resurser framkommer att rektorerna hade delade uppfattningar om huruvida 

detta skulle kunna vara en konsekvens.  

På frågan vilka konsekvenser rektorer anser att en neuropsykiatrisk diagnos får i 

skolsammanhang framkommer en intressant iakttagelse. Det är att samtliga rektorer 
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instämmer till alla tänkbara positiva konsekvenser av en diagnos för såväl skola som elev. 

Alla uppger att troliga konsekvenser av diagnosen är att skolan kan erbjuda korrekta åtgärder, 

öka förståelsen hos skolpersonal, ge förklaring till problematiken, att eleven får namn på sin 

problematik samt att eleven/föräldrarna kan använda diagnosen för att påvisa behov av 

särskilt stöd. När det gäller de negativa konsekvenserna som att det skulle leda till att eleven 

blir stämplad eller utpekad som avvikande, är det endast fem av sju som håller med. Även om 

alla respondenter är eniga och framhåller positiva konsekvenser, kan påpekas att fem av sju 

rektorer även ser att diagnosen samtidigt kan vara negativ för eleven.  

 

5.4. Rektorernas uppfattningar om avsikten med de stödåtgärder som 

erbjuds elever med neuropsykiatriska funktionshinder 

Samtliga rektorer i undersökningen uppger att det är de själva i egenskap av rektor, som i 

praktiken bestämmer om en elev med neuropsykiatriska funktionshinder ska få stödinsatser. 

Rektorerna uppvisar därmed en medvetenhet om att det är de själva som är ansvariga aktörer, 

när det kommer till insatser för målgruppen elever med neuropsykiatriska funktionshinder.  

I såväl skollag som Lgr11, vilka båda utgör styrdokument för den verksamhet som 

bedrivs i skolan, framkommer att rektorn har ett särskilt ansvar för de elever som är i behov 

av särskilt stöd. I skollagen (2010:800, kap.3, § 8) står det skrivet att rektorn har ett särskilt 

ansvar att se till att en utredning av en elevs eventuella behov av särskilt stöd ska göras så fort 

som möjligt, om det framkommer att behov av stöd finns ska sådant stöd erbjudas eleven. 

Även Lgr11 (Skolverket, 2011a, s. 18) lyfter fram att rektorn har ett särskilt ansvar för att 

undervisning och verksamhet i skolan utformas så att de elever som behöver särskilt stöd får 

den hjälp de behöver. Att rektorerna i vår studie uppger att de är ansvariga för om elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder ska få stödinsatser tyder på en medvetenhet om det ansvar 

som skollag och läroplan tilldelar dem i egenskap av rektor. 

När rektorerna fick besvara hur viktig de anser att en neuropsykiatrisk diagnos är för att 

elever ska få specialpedagogiskt stöd i skolan, framkommer enligt oss en av undersökningens 

mest intressanta resultat. Det som är intressant är att Cecilia, David, Erik och Gustav uppger 

att en neuropsykiatrisk diagnos är antingen mycket viktig eller ganska viktig för att elever ska 

få specialpedagogiskt stöd i skolan. Detta kan sägas gå emot de intentioner för stödåtgärder 

som finns i styrdokumenten. I skollagen (2010:800, kap.3, § 8) tydliggörs att om det 
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framkommer att en elev är i behov av särskilt stöd ska sådant stöd erbjudas eleven. Utifrån 

detta anser vi att skollagen är tydlig med att det är elevens behov som ska styra om de får 

tillgång till stödinsatser och inte någon diagnos. Att det framkommer i undersökningen att 

fyra av sju rektorer bedömer en neuropsykiatrisk diagnos som viktig i praktiken för att elever 

ska få specialpedagogiskt stöd, kan anses vara något bekymmersamt. Detta ur den aspekt att 

om en diagnos värderas som viktig skulle det eventuellt kunna leda till att de elever som 

egentligen har behov av stöd men saknar diagnos, i vissa lägen skulle kunna bli utan det stöd 

de enligt skollagen har rätt till. 

De fyra rektorer som uppger att diagnosen är viktig för stödåtgärder, anses ge uttryck 

för det som Isaksson (2009, s. 32) menar är att barnets brister ska diagnosticeras för att skolan 

sedan ska kunna sätta in stödåtgärder som exempelvis specialundervisning. Detta kan anses 

vara ett uttryck för det individuella synsättet, där medicinska diagnoser ses som betydelsefulla 

för åtgärder (Gillberg, 2004, s. 96). Det visar även det Tideman et al. (2004, ss. 19-20) belyser 

som att en medicinsk eller psykologisk diagnos kan vara avgörande i skolan, genom att den 

fungerar som en gräns för vilka som ska få stöd. Cecilia, David, Erik och Gustavs syn på att 

diagnoser är viktiga för stödåtgärder, ger uttryck för att diagnosen används som en gräns för 

vem som får stöd. 

Bodil, Felicia och Hilda som till skillnad från de andra rektorerna bedömer att 

diagnosen inte är särskilt viktig för stödåtgärder i skolan, kan sägas inta ett mer socialt 

synsätt. Detta går i linje med det Kärfve (2001, s. 106) anser representerar det sociala 

synsättet, det vill säga att det är en rättighet för barn att få det stöd de behöver i skolan och för 

detta ska ingen diagnos krävas. 

Rektorerna ombads att svara på i vilken utsträckning de anser att personalen på deras 

skola arbetar med att ge elever med neuropsykiatriska funktionshinder stöd genom 

individuella stödåtgärder och genom att undanröja hinder i sin egen undervisning. Resultatet 

som framkommer på denna fråga ger inte uttryck för att det ena arbetssättet i större 

utsträckning skulle vara mer förekommande än det andra. Samtliga rektorer i undersökningen 

uppger att personalen på deras skola i varierande grad arbetar med att ge elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder, individuella stödåtgärder. Alla anser samtidigt att 

personalen i varierande grad arbetar med att undanröja hinder i sin egen undervisning. 

Karaktäristiskt för synen på stödinsatser enligt det individuella synsättet, är att det 

framstår logiskt att de barn som diagnosticerats, på bästa sätt får stöd i individuell form för att 
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kompensera för sina brister (Tideman, 2000, s. 250). Utifrån detta kan samtliga rektorer på 

denna fråga sägas ge uttryck för ett individuellt synsätt, eftersom alla menar att elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder ges stödåtgärder i individuell form. Samtidigt visar alla 

rektorers svar på att personalen arbetar med att undanröja hinder i undervisningen, vilket kan 

kopplas till ett socialt synsätt. Ett sådant synsätt antas när stödåtgärder inriktas på att anpassa 

undervisningen genom att undanröja hinder (Isaksson, 2009, s. 74). Det faktum att rektorerna 

bedömer att pedagogerna i hög grad arbetar med såväl individuella stödåtgärder som 

undanröjande av hinder i sin egen undervisning, tyder på att båda synsätten på 

neuropsykiatriska funktionshinder kan urskiljas i resultatet. På denna punkt framstår inget 

synsätt som mer framträdande än det andra. 

Vidare framkommer att samtliga rektorer anser att eleverna med neuropsykiatriska 

funktionshinder i hög grad ges stöd inom klassen av läraren. Resultatet är inte förvånansvärt 

då skollagen (2010:800, kap.3, § 7) betonar att det särskilda stödet i skolan i första hand ska 

ges till eleven inom den grupp han eller hon är en del av. Även här framstår en medvetenhet 

hos rektorerna kring de lagar som skolan ska förhålla sig till. Att stöd ges inom klassen 

kopplas till det sociala synsättet, där stödåtgärder antar en inkluderande form genom att skapa 

förutsättningar för att eleven ska kunna delta i undervisningen (Isaksson, 2009, s. 74).  

Även på frågan om elever med neuropsykiatriska funktionshinder ges stöd inom klassen 

av specialpedagog/speciallärare uppger samtliga rektorer att eleverna i varierande grad ges 

stöd i denna form. Det faktum att ingen av de svarande motsätter sig att stödet till eleverna 

ges inom klassen, kan sägas innebära att det sociala synsättet framträder då personalen 

erbjuder stödåtgärder som antar inkluderande form. 

När det kommer till de frågor som gäller att stödet ges vid sidan av klassen är svaren av 

varierande art. På frågan huruvida stödet ges enskilt vid sidan av klassen, av 

specialpedagog/speciallärare, anser Bodil att så är fallet i hög grad och Erik i mycket hög 

grad. Resterande fem rektorer anser att det endast till viss del ges i denna form. Således 

innebär detta att ingen tog helt avstånd från att elever erbjuds stöd vid sidan av klassen av 

specialpedagog/speciallärare. Inte heller detta resultat framstår som förvånande. Trots att 

skollagen (2010:800, kap.3, § 7) säger att stödet främst ska ges inom den egna elevgruppen, 

ges utrymme för stöd utanför klassen då det samtidigt lyfts fram att det särskilda stödet får 

ersätta ordinarie undervisning alternativt ges som komplement till ordinarie undervisning. Att 

rektorerna anser att stöd utanför klassen förekommer i varierande grad går att knyta till det 
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individuella synsättet. Detta kan tyda på att respondenterna anser att målgruppen har svårt för 

att ta till sig en helklassundervisning och därmed behöver individuell undervisning. Gillberg 

(2004, s. 145) anser att flertalet barn med neuropsykiatriska funktionshinder har svårt att ta till 

sig en helklassundervisning och är i behov av pedagogiska insatser i form av individuell 

undervisning.  

Att stödet skulle ges i mindre grupp vid sidan av klassen är inte rektorerna lika benägna 

att hålla med om. Erik och Hilda anser att det i hög grad ges i denna form. Bodil, David, 

Felicia och Gustav svarar till viss del på frågan. Att stödet som ges ofta antar särskiljande 

lösningar framhåller såväl Tideman (2000, s. 250) och Isaksson (2009, s. 32) som vanligt 

förekommande i det individuella synsättet och därför kan rektorernas svar till stor del kopplas 

till detta perspektiv. Cecilia är den enda som tar avstånd till att stödet ges i mindre grupp vid 

sidan av klassen. 

På frågan huruvida stödet ges i särskild undervisningsgrupp, som exempelvis ADHD-

grupp, svarar Gustav att det i hög grad förekommer. Även Bodil och Hilda anser att det till 

viss del ges i denna form. Utgångspunkten i det individuella synsättet sägs vara att barn på 

bästa sätt får stöd genom särskilda arrangemang med speciell pedagogik (Tideman, 2000, s. 

250). Detta kan sägas att Bodil, Gustav och Hilda ger uttryck för, eftersom de anser att 

särskilda undervisningsgrupper förekommer. Av de svarande är det endast Erik som uppger 

att denna form av stöd inte alls används, medan Cecilia, David och Felicia anser att det i låg 

grad förekommer. Att döma av resultatet på denna fråga framkommer inget entydigt svar, 

eftersom några av rektorerna menar att det förekommer medan andra anser att det inte är så 

vanligt. 

I förhållande till de övriga kategorierna i undersökningen är det först under kategorin 

stödåtgärder som flest svar går att härleda till ett socialt synsätt. 29 svar kopplas i denna 

kategori till det sociala synsättet, medan 27 svar går att knyta till ett individuellt synsätt. 

Avslutningsvis som svar på forskningsfrågan om vad rektorer anser är avsikten med de 

stödåtgärder som erbjuds elever med neuropsykiatriska funktionshinder, framkommer inget 

tydligt svar. Det som går att säga är att samtliga rektorer bedömer att stödet handlar om såväl 

individuella stödåtgärder som att undanröja hinder i undervisningen. Ingen av respondenterna 

ger enbart uttryck för att stödet skulle vara av den ena eller andra karaktären, vilket uppfattas 

som att delar av båda synsätten antas. 
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6. Slutsatser och diskussion 

För att återkoppla till resultat samt det analysverktyg som skapats för arbetet, kan slutsatsen 

dras att rektorerna som deltagit i undersökningen i största utsträckning ger uttryck för ett 

individuellt synsätt. Denna slutsats baseras på att 110 av 173 svar, i enlighet med 

analysverktyget, gick att koppla till det individuella synsättet. I sammanställning av varje 

deltagande rektors svar kopplat till individuellt respektive socialt synsätt (figur 3) framgår att 

sex av de sju deltagande rektorerna har angivit svar som övervägande går att härleda till det 

individuella synsättet. Att det i studien framkommer att det individuella synsättet är 

dominerande i rektorernas syn på neuropsykiatriska funktionshinder, är inte förvånande i 

förhållande till tidigare forskning. Såväl Tideman (2000, ss. 272-273) som Hjörne och Säljö 

(2008, s. 143) belyser att det individuella synsättet är dominerande i skolans arbete med 

elever som har skolsvårigheter, vilket leder till att elevens svårigheter i hög grad ses som 

individuella brister som kräver individuella åtgärder. 

Intressant utifrån vår studie, där rektorerna till största del ger uttryck för ett individuellt 

synsätt, är att fundera på varför detta synsätt framstår som attraktivt som förklaringsmodell i 

skolsammanhang. En första tänkbar aspekt skulle kunna vara det faktum att det är bekvämare 

för skolan att förlägga problemet hos eleven, istället för att granska skolans egen verksamhet 

och undervisning som förklaring. Som rektor och ansvarig för den verksamhet som bedrivs i 

skolan, skulle det kunna tänkas vara känsligt att erkänna att det är den egna verksamheten 

som leder till att elever får svårigheter. Den andra aspekten skulle kunna vara av ekonomisk 

karaktär. I tider när skolledare har begränsade resurser kan resultatet bli att de ser en vinst i att 

elever får medicinska diagnoser, eftersom det är ett av väldigt få sätt att motivera mer resurser 

till skolan (Tideman, 2000, s. 256). I följande studie bekräftas detta resonemang till viss del, 

genom att fyra rektorer anser att en konsekvens av en diagnos kan vara att det bidrar till att 

skapa resurser i skolan. En rektor uppger till och med att en fördel med en diagnos är att den 

kan underlätta för att få riktade medel. Precis som Hjörne och Säljö (2008, s. 144) kan vi se 

att det finns en problematik kring att diagnoser och resurser kopplas samman. För oss framstår 

det som riskabelt att en diagnos är ett av få sätt att motivera extra resurser till skolan. Detta 

eftersom det kan leda till att diagnoser, av aktörerna, ses som lockande för att få tillgång till 

extra medel. 

Två aspekter som vi väljer att lyfta fram som de mest intressanta resultaten från 

undersökningen, är betydelsen av en diagnos för att eleven ska få specialpedagogiskt stöd 
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samt att det fungerar som påtryckningsmedel. Dessa två aspekter är intressanta eftersom de 

indirekt ger uttryck för att en neuropsykiatrisk diagnos är användningsbar och viktig för skola 

och eleven/föräldrar, när det kommer till stödinsatser. I resultatet framkommer att fyra av 

rektorerna anser att en neuropsykiatrisk diagnos är viktig för att elever ska få 

specialpedagogiskt stöd i skolan. Detta resultat framstår för oss som förvånande och högst 

intressant, eftersom vi bedömer att det i styrdokumenten för skolan tydligt poängteras att det 

är elevens behov och inte en diagnos som ska styra stödinsatser. Detta ger uttryck för det 

Tideman et al. (2004, ss. 19-20) belyser som att diagnoser i skolan kan fungera som en gräns 

för vilka som ska få stöd. Om diagnoser i praktiken används på detta sätt, borde det innebära 

att en diagnos blir viktig för att elever med neuropsykiatriska funktionshinder ska få det stöd 

de är i behov av och som de enligt styrdokumenten har rätt till oavsett diagnos eller ej.  

Utifrån att fyra rektorer anser att en diagnos är viktig för att elever ska få 

specialpedagogiskt stöd samt att alla respondenter instämmer till att elever och föräldrar kan 

använda en diagnos för att påvisa behov av särskilt stöd, framkommer vikten av en diagnos i 

förhållande till stödinsatser. Jakobsson (2002, ss. 164 & 166) visar i sin studie att föräldrar ser 

diagnosen som ett viktigt påtryckningsmedel för stöd, medan skolpersonal inte anser att 

diagnosen är lika viktig. Även i vårt resultat visar det sig att en diagnos kan vara ett 

påtryckningsmedel för extra stöd, men till skillnad från Jakobssons studie framkommer det i 

vår undersökning att flertalet av rektorerna bedömer diagnosen som viktig. 

Även om det övergripande resultatet från undersökningen visar att det individuella 

synsättet är mest framträdande i rektorers uppfattningar om neuropsykiatriska 

funktionshinder, framkommer det kring vissa frågor en mer splittrad syn hos rektorerna. Ett 

exempel på detta är när rektorerna ombads att svara på orsakerna till att elever får 

neuropsykiatriska funktionshinder. På den första frågan i kategorin orsaker, svarar majoriteten 

av rektorerna att det är antingen individens brister eller miljö och sociala faktorer som är 

orsak. På följdfrågorna framkommer det sedan att samtliga rektorer ger uttryck för att det är 

en kombination av såväl individens brister som miljö och sociala faktorer som kan vara en 

bidragande orsak. 

Avslutningsvis vill vi poängtera att det resultat som framkommer i undersökningen ger 

uttryck för att ett individuellt och ett socialt synsätt inte räcker till för att beskriva rektorernas 

syn på neuropsykiatriska funktionshinder. Trots att majoriteten av svar från undersökningen 

går att koppla till det individuella synsättet, ger alla rektorer samtidigt i varierande grad 
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uttryck för ett socialt synsätt. Rektorerna uppger i många fall svar som kan kopplas till de 

båda synsätten. Vår slutsats är därför att rektorernas sätt att se på neuropsykiatriska 

funktionshinder inte är så svart eller vit, att två motpoler som det individuella och sociala 

synsättet enbart går att tillämpa. Att det verkar finnas en syn hos rektorerna där de uppger en 

kombination av de båda perspektiven, menar vi ger uttryck för att ett tredje perspektiv är 

motiverat. 

Inom forskning finns ett tredje perspektiv på specialpedagogiskt arbete, vilket skulle 

kunna erbjuda ett alternativt perspektiv till de två synsätt vi valt att använda oss av i 

föreliggande undersökning. Detta perspektiv nämns som ett dilemmaperspektiv, där grunden 

är att utbildningssystemet idag står inför en rad olika dilemman (Nilholm, 2003, s. 61). Det 

dilemma vi ser i förhållande till neuropsykiatriska funktionshinder, är huruvida ett individuellt 

eller socialt synsätt skulle kunna tänkas vara den mest lämpliga förklaringsmodellen.  

Dilemmaperspektivets utgångspunkt är att det antar en kritisk hållning till de två ledande 

forskningsperspektiven inom specialpedagogisk verksamhet (Nilholm, 2003, s. 78). Kritiken 

består i att båda perspektiven i hög grad betonar en aspekt av det stora dilemmat (ibid). Detta 

relaterar vi till de två synsätt vi valt att använda som utgångspunkt för arbetet, eftersom de 

starkt betonar olika aspekter som leder till att ett dilemma och oenigheter uppstår. 

Sammanfattningsvis kan därför sägas att ett dilemmaperspektiv kanske bättre skulle beskriva 

rektorernas uppfattningar, eftersom samtliga rektorer i varierande grad uppger en kombination 

av både ett individuellt och ett socialt synsätt. Det visar att rektorernas syn på 

neuropsykiatriska funktionshinder inte kan sägas vara så svart eller vit, som det individuella 

och det sociala synsätten ger uttryck för.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missiv 
Halmstad december 2011 

En kvantitativ studie om rektorers syn på neuropsykiatriska funktionshinder i skolan 

Hej! 

Vi heter Lina Fritz och Therese Lindbom och vi läser vår sista termin till F-5 lärare, vid 

Högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om 

neuropsykiatriska funktionshinder i skolan. Syftet med studien är att undersöka vilket synsätt 

rektorer har på elever med neuropsykiatriska funktionshinder och dess betydelse i skolans 

värld. Därför har vi tagit kontakt med Dig som är rektor för grundskolans tidigare år i 

Halmstad kommun. 

Att delta i enkätundersökningen är frivilligt. Vi uppskattar att det tar cirka 10 minuter 

att fylla i enkäten. Ditt svar kommer att behandlas med full konfidentialitet. I enkäten ställs 

inga frågor som går att koppla till vare sig Dig eller din skola och därför är din anonymitet 

skyddad. Svaren från enkäten kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem.  

När du har besvarat enkäten var vänlig och sänd tillbaka den till oss i det medföljande 

svarskuvertet. Vi behöver ditt svar senast den 14 december 2011.  

Resultatet av enkätundersökningen kommer att redovisas i vårt examensarbete som 

beräknas vara klar i början av 2012. Vill du ta del av resultatet är du välkommen att höra av 

dig till oss.  

Vi hoppas på att Du vill bidra till ökad kunskap genom att medverka i 

enkätundersökningen. Har du några frågor är Du välkommen att kontakta någon av oss via 

telefon eller e-post: 

Lina Fritz   Therese Lindbom 

E-post: linfri08@student.hh.se E-post: thelin08@student.hh.se 

Tel: 0702-29 48 28   Tel: 0730-69 05 10 

 

Om ni vill komma i kontakt med våra handledare, nås de via mail: 

Anders Urbas: anders.urbas@hh.se 

Jette Trolle-Schultz Jensen: jette.trolle-schultz_jensen@hh.se 

 

Stort Tack på förhand! 

Lina Fritz och Therese Lindbom 
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Bilaga 2 – Enkät 

Rektorers syn på neuropsykiatriska funktionshinder 

I följande enkät ber vi dig svara på ett antal frågor som handlar om Dina erfarenheter och 

uppfattningar om orsaker, diagnos, konsekvenser och stödåtgärder för elever med 

neuropsykiatriska funktionshinder. 

Med neuropsykiatriska funktionshinder avser vi i enkäten: begränsningar i funktionsförmågan 

såväl psykiskt som fysiskt, exempelvis svårigheter med uppmärksamhet, samspel och 

impulskontroll. 

Med neuropsykiatriska diagnoser avser vi i enkäten: tillstånd som ADHD och DAMP. 

 Observera! Fyll endast i ett svar per fråga om inget annat anges.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orsak: 

 

1) Vad anser du är den främsta orsaken till neuropsykiatriska funktionshinder? 

 □ Individens brister (skada/sjukdom)  

 □ Miljö och sociala faktorer (skolan/omgivningen har inte förutsättning att  

       möta elevens behov) 

 □ Annan orsak, ange vilken: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2) I vilken utsträckning anser du att orsakerna till att elever får neuropsykiatriska 

funktionshinder beror på:  (ett svar per alternativ)   

 I mycket I hög grad Till viss del I låg grad I mycket låg grad Inte alls 

 hög grad 

Ärftlighet □ □ □ □ □ □ 

Miljön runt eleven □ □ □ □ □ □ 

Undervisningen □ □ □ □ □  □ 

Medfödd hjärnskada □ □ □ □ □  □ 

Annan orsak:______________________________________________________  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Diagnos: 

 

3) Anser du att det är övervägande positivt eller negativt att få en neuropsykiatrisk 

diagnos (t.ex. ADHD/DAMP) på elever som har någon form av neuropsykiatriskt 

funktionshinder? 

 Positivt □ 

 Negativt □ 

 

4) Hur viktigt anser du att det är, utifrån skolsammanhang, att en elev med 

neuropsykiatriska funktionshinder får en diagnos?   

 Mycket viktig □  

 Ganska viktig □ 

 Inte särskilt viktig □ 

 Inte alls viktig □ 
 

 

5) Anser du att det finns några fördelar med att en neuropsykiatrisk diagnos ställs? 

  Ja □  Nej □ 
 

Om Ja, på vilket sätt:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6) Anser du att det finns några nackdelar med att en neuropsykiatrisk diagnos ställs?  

 

  Ja □  Nej □ 
 

Om Ja, på vilket sätt:__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Konsekvens: 

7) I vilken utsträckning anser du att en neuropsykiatrisk diagnos (t.ex. ADHD/DAMP) i 

skolsammanhang kan bidra till följande:  (ett svar per alternativ)
  

   

 I mycket I hög grad Till viss del I låg grad I mycket låg grad Inte alls 

 hög grad 

   

Skapa resurser □ □ □ □ □ □
  

 

Kunna erbjuda  □ □ □ □ □  □ 

korrekta åtgärder 

 

Öka förståelse hos  □ □ □ □ □  □ 

skolpersonal för  

elevens problematik 

 

Ge förklaring till  □ □ □ □ □  □ 

problematiken  
 

 

8) I vilken utsträckning anser du att följande aspekter kan bli en konsekvens för elever 

som får neuropsykiatriska diagnoser (t.ex. ADHD/DAMP): (ett svar per alternativ) 

 

 I mycket I hög grad Till viss del I låg grad I mycket låg grad Inte alls 

 hög grad 

Att eleven pekas ut □ □ □ □ □ □ 

som avvikande 

Att eleven får ett □ □ □ □ □ □ 

namn på sin  

problematik 

 

Att eleven blir  □ □ □ □ □ □ 

stämplad (t.ex.  

”ADHD-barn”) 

 

Att eleven/föräldrarna □ □ □ □ □ □ 

använder diagnosen  

för att påvisa behov  

av särskilt stöd 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Stödåtgärder: 

 

9) Vem bestämmer i praktiken om en elev med neuropsykiatriska funktionshinder ska få 

stödinsatser? 

 Klassläraren □ 

 Specialpedagogen □ 

 Resurspersonal □ 

 Rektorn □ 

 Annan personal □ ange vilken: _______________________________ 

 

 

 

10) Hur viktig anser du att en neuropsykiatrisk diagnos är för att elever ska få 

specialpedagogiskt stöd i skolan?  

 Mycket viktig □  

 Ganska viktig □ 

 Inte särskilt viktig □ 

 Inte alls viktig □ 

 
 

11) När det gäller stöd för elever med neuropsykiatriska funktionshinder, i vilken 

utsträckning anser du att personalen på din skola arbetar med att: (ett svar per 

alternativ) 
 

 I mycket I hög grad Till viss del I låg grad I mycket låg grad Inte alls 

 hög grad 

Ge eleverna □ □ □ □ □ □ 

individuella  

stödåtgärder 

Undanröja □ □ □ □ □ □ 

hinder i sin  

egen undervisning 
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12) I vilken utsträckning ges elever med neuropsykiatriska funktionshinder särskilt stöd 

på din skola, genom följande stödåtgärder: (ett svar per alternativ) 
  

 I mycket I hög grad Till viss del I låg grad I mycket låg grad Inte alls 

 hög grad 

Stöd inom klassen □ □ □ □ □ □ 

(av lärare) 

 

Stöd inom klassen □ □ □ □ □ □ 

(av specialpedagog/  

speciallärare) 

 

Enskilt stöd vid  □ □ □ □ □ □ 

sidan av klassen  

(av specialpedagog/  

speciallärare) 

Stöd i mindre grupp  □ □ □ □ □ □ 

vid sidan av klassen 

(av specialpedagog) 

 

Stöd i särskild □ □ □ □ □ □ 

undervisningsgrupp 

(t.ex. ADHD-grupp) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Till sist 

 

Är det något du vill tillägga som vi inte frågat om tar vi gärna emot dina synpunkter: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 – Förfrågan om deltagande via mail 

Hej! 

 

Vi heter Lina Fritz och Therese Lindbom och vi läser vår sista termin till F-5 lärare, vid 

Högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi vårt examensarbete som handlar om rektorers 

synsätt på neuropsykiatriska funktionshinder i skolan. Därför söker vi nu Dig som är rektor 

för grundskolans tidigare år i Halmstad kommun, som vill delta i vår enkätundersökning. 

 

Vi är väl medvetna om rektorers pressade tidsschema, därför är vi extra tacksamma om Du 

tog dig tid att ställa upp och hjälpa oss med att besvara en enkät. Vi uppskattar att det tar cirka 

10 minuter att fylla i enkäten. Ditt svar kommer att behandlas med full konfidentialitet. 

 

Du kan antingen få enkäten skickad till dig med ett frankerat svarskuvert eller så bestämmer 

vi tillsammans en tid då vi kan komma ut till Dig med enkäten. Om Du kan tänka dig att ställa 

upp och besvara enkäten, var vänlig och svara på detta mail samt skriv hur du vill få tillgång 

till enkäten (brev/besök). 

 

Vi hoppas på att Du vill bidra till ökad kunskap genom att medverka i enkätundersökningen. 

Har du några frågor är Du välkommen att kontakta någon av oss via telefon eller e-post: 

 

Lina Fritz                          Therese Lindbom 

E-post: linfri08@student.hh.se         E-post: thelin08@student.hh.se 

Tel: 0702-29 48 28                  Tel: 0730-69 05 10 

 

Stort Tack på förhand! 

Lina Fritz och Therese Lindbom 

 

  



52 
 

Bilaga 4 - Påminnelsemail 

Hej igen! 

 

I början av veckan fick du en förfrågan om att delta i en enkätundersökning som är en del av 

vårt examensarbete, angående rektorers syn på neuropsykiatriska funktionshinder.  

Några rektorer har valt att delta, men för att ge en så rättvis bild av rektorers syn på ämnet 

behöver vi fortfarande fler personer som kan tänka sig att ställa upp. Därför skulle vi vara 

tacksamma om Du kan tänka dig att ställa upp och svara på vår enkät. 

 

Om du är intresserad av att delta, ber vi Dig att svara på detta mail så skickar vi enkäten till 

dig så fort vi kan. 

 

Tack på förhand! 

/Therese Lindbom och Lina Fritz. 

 

 


