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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur rehabiliteringspersonal, lärare och föräldrar upplever skolans 
beredskap för att ta emot barn med en förvärvad hjärnskada. 
 
Ansatsen utgår från en metodtriangulering med intervjufrågor och enkätfrågor. Intervjuer har genoförts med 
rehabiliteringspersonal och enkäter har skickats till föräldrar respektive lärare. Sex intervjuer har genomförts 
med personal som arbetar med rehabilitering av barn med förvärvade hjärnskador. Enkätfrågor har lämnats 
till sju lärare och postenkäter med missivbrev sänts ut till 16 familjer. Av dessa har elva familjer svarat.  
 
Hälften av lärarna och föräldrarna som besvarat enkäten anser att skolan inte har den beredskap som krävs för 
att ta emot ett barn med en förvärvad hjärnskada. De övriga lärarna och föräldrarna som besvarat enkäterna 
har varit något mer positivt inställda. 
 
Likaså finns det en viss samstämmighet mellan de intervjuade personerna som arbetar med hjärnskadade 
barns rehabilitering. Många upplever att skolan inte har den beredskap som krävs för att ta emot barn med 
förvärvade hjärnskador. Dock finns det en viss förståelse för denna problematik bland de intervjuade 
personerna, som menar att det inte är så vanligt med denna typ av skada.  Varje år får ca 250 (av drygt 1000 
skadade) barn och ungdomar mellan 0-18 år en förvärvad hjärnskada som medför men för livet. Detta innebär 
att ett fåtal lärare och skolpersonal möter barn med förvärvad hjärnskada.  
 
Resultatet av studien visar att det behövs kunskap om de svårigheter dessa barn har fått och det stöd de 
behöver.  Skolan behöver denna kunskap för att dessa barn ska få den undervisning och det stöd som fordras 
när barnet återvänder till skolan efter sin skada. 
 
 
Nyckelord: Föräldrar, Barn, Förvärvade hjärnskador, Rehabilitering, Skola, Lärare, Stödinsatser. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                              

Förord 
I Sverige drabbas varje år cirka 250 barn och ungdomar av en förvärvad hjärnskada som i 
många fall ger dem svåra osynliga skallskador. Skadan leder i de flesta fall till att barnen 
får bestående funktionshinder som svårigheter med inlärning, koncentration och 
minnesfunktioner. 

 
Min förhoppning med denna studie är att ha medverkat till en ökad förståelse för en grupp 
barn och deras föräldrar som inte märks så mycket i samhället, barn med förvärvade 
hjärnskador. 
 
Arbetet med studien har varit intressant, lärorikt och gett mig stora kunskaper inom 
området. Dessutom är det med stor glädje jag kan konstatera att många av de personer som 
jag har haft kontakt med visat ett stort intresse för studien. 
 
Jag vill tacka min handledare Åsa Murray som stöttat mig genom arbetet, med värdefulla 
synpunkter och konstruktiv kritik. 
 
Dessutom vill jag framföra mitt tack till personalen inom rehabiliteringen som tagit sig tid 
till att möta mig och svara på mina frågor och funderingar. Jag vill också varmt tacka de 
föräldrar och lärare som ställt upp och svarat på enkätfrågorna. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka min familj som varit ett stort stöd för mig under arbetets gång. 
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1. Inledning 
I Sverige drabbas årligen cirka 250 barn och ungdomar mellan 0-18 år och deras familjer 
av en tragedi i form av en olycka eller sjukdom, som gör att hjärnan skadas enligt  
Emanuelsson (2007). Barnet har fått en förvärvad hjärnskada. Detta innebär att livet för den 
skadade och dess familj aldrig kommer att bli som tidigare då barnet på ett litet ögonblick 
förändras och förlorar sin gamla identitet. Funktioner och egenskaper som tidigare varit 
självklara försvinner och kroppen fungerar inte längre som den ska. 
 
Många av dessa barn mister i olika grad delar av sin rörelseförmåga, tal och eller språk-
förmåga vilket innebär att följderna av barnets olika skador kan variera mycket. De 
kommer att hamna i många svåra situationer. Barnet måste lära sig att acceptera sin kropp 
som inte längre har en normal funktion och även familjen måste lära sig att tolka de 
signaler barnet skickar ut. 
 
Ofta förändras personligheten på den som har fått en hjärnskada och konsekvenserna av 
detta kan vara uppmärksamhets- och minnesstörningar, bristande uthållighet, initiativ-
förmåga samt förmåga till problemlösning. Dessutom är det mycket vanligt att barnet får 
ett långsammare tempo. Dessa olika faktorer gör att återgången till skolan ofta resulterar i 
stora svårigheter. Om barnet kommer tillbaka till sin gamla klass kan det vara svårt för 
kamraterna att förstå och hantera den ”förändrade” personen som återvänder till skolan. 
Elever med förvärvad hjärnskada, SIH (2003). 
 
Skolan kommer att bidra till barnets rehabilitering och därför är det viktigt att personalen 
på skolan har en bra kontakt med föräldrar och rehabilitering samt tar reda på så mycket 
som möjligt, om hur skadan har drabbat just den här eleven. 
 
Har personalen på skolan insikt i hur man tar hand om en elev som kommer tillbaka med en 
förvärvad hjärnskada?  
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2. Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur rehabiliteringspersonal, lärare och föräldrar 
upplever skolans beredskap för att ta emot barn med en förvärvad hjärnskada? 
 
 
 
Utifrån detta syfte är mina frågeställningar: 
 
 

Vilken beredskap har skolan för att ta emot elever med förvärvad hjärnskada enligt 
rehabiliteringspersonal, föräldrar och lärare? 
 
 
Vilka kunskaper anser sig enskilda lärare ha om hur en hjärnskada kan påverka 
skolarbetet enligt rehabiliteringspersonal, föräldrar och lärare? 

  
 
 
Hur upplever rehabiliteringspersonal, lärare och föräldrar att skolans stödinsatser 
fungerar för barn med en förvärvad hjärnskada? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
 
Jag har under många år arbetat som lärare och upplever att det finns ett stort behov av 
kunskap om barn med förvärvade hjärnskador. Då vi på min skola fick tillbaka en elev som 
fått en förvärvad hjärnskada, uppstod ett kunskapsbehov kring problematiken som dessa 
barn får. Då många av oss upplevde att vi hade för lite kunskap om hur ett barn med 
förvärvad hjärnskada förändras, väcktes mitt intresse för barn med förvärvad hjärnskada 
och den problematik som kommer med skadan. 
 
Barn och ungdomar som drabbats av en förvärvad hjärnskada får men för livet. Följderna 
kan variera i omfattning alltifrån att barnet blir rullstolsburet till att få symptom i form av 
perceptions-, minnes- och kognitionssvårigheter enligt (SIH 2003). 
 
Föräldrar i den akuta fasen inte har förmågan att förstå innebörden av den information som 
sjukvårdspersonalen ger. Det enda som föräldrarna tänker på är att de vill ha sitt barn 
tillbaka som det var innan skadan. (Mayfield & Homack 2005 sid.17). 
För vårdpersonalen är det oerhört viktigt att se till att stötta föräldrarna när de kommer till 
sjukhuset. Dessutom bör de ha en förståelse för att föräldrarna under den första tiden inte 
har förmågan att förstå hur allvarligt skadan kan ha påverkat deras barn. 

 
De flesta förvärvade hjärnskador orsakas av trafikolyckor andra orsaker till skadan kan 
vara drunkningstillbud, hjärntumörer, fallolyckor, infektioner samt yttre våld. En förvärvad 
hjärnskada är en skada som uppkommer efter neonatalperioden, med det menas att skadan 
drabbar ett barn som varit friskt vid födseln och har en normal utvecklingsperiod bakom sig 
(Krogstad 2001). 
       
 

3.1 Litteratur som skrivits av drabbade och anhöriga  

När någon i familjen skadat huvudet eller fått en hjärnblödning och får ett livslångt 
funktionshinder är det en tragedi för hela familjen. När jag läser litteratur som anhöriga och 
drabbade skrivit, inser jag att man som anhörig och drabbad måste vara stark och uthållig i 
kontakten med sjukvård och myndigheter. Skadan kommer i olika grad att förändra livet 
för alla dem som finns runt den skadade och den skadade själv (Taylor 1976; Elstad 1988 ; 
Tropp Erblad 1991; Brodin & Fasth 2001).  

Som läsare av litteratur som skrivits av drabbade och anhöriga får jag inblick i hur livet på 
några sekunder kan förändras och slås sönder. Det finns mycket litteratur om personer som 
drabbats av stroke och hjärnblödning. Många har tillfrisknat så pass att de har kunnat skriva 
själva och övriga har fått hjälp att skriva av någon annan person (Svalander 1996; 
Caroulsson 2002). 
 
Det som är återkommande i dessa böcker är känslan att de drabbade tappar själv-
förtroendet, mycket på grund av att man ofta får en språkstörning (afasi) vilket innebär att 
de tappar ord och får svårt att uttrycka sig. Även förmågan att läsa och skriva kan försvinna 
vilket bidrar till att personen delvis tappar kontakten med omvärlden. Förutom detta får de 
drabbade ofta en personlighetsförändring, som kan bli ett problem för den sociala 
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anpassningen i den relation som de har till anhöriga, arbetskamrater, vänner och i viss mån 
även myndigheterna (Riksförbundet för Trafik och Polioskadade1996). Personen är för-
virrad och känner inte igen sig själv längre, dessutom så tycker många att det är obehagligt 
att gå ut själva då det kan vara svårt att hitta och komma ihåg vart man ska, även balans-
sinnet rubbas och det ger personen en osäkerhetskänsla. 
 
Ett par av böckerna har skrivits av mammorna till Lollo och Tobias som skadats svårt i 
trafikolyckor. Mammor beskriver och berättar på ett klart och tydligt sätt om upplevelser 
och tankar om det som drabbat deras barn och den övriga familjen. Som läsare förstår jag 
den vanmakt och utsatthet som de upplever i alla olika situationer som uppstår (Svalander 
1996; Carolusson 2002). 
 
En upplevelse som mammorna delar är att de betraktas som besvärliga av sjukvården och 
jag kan mycket väl tänka mig att det kan uppstå en konflikt där då man som förälder är i 
chock och mår väldigt dåligt, samtidigt som personalen inom sjukvården måste vara lyhörd 
och förstående inför föräldrar som bär på en stor och djup sorg.  
 
I litteraturen beskriver mammorna de båda ungdomarnas rehabilitering i med och motgång. 
De uppfattar att den personlighetsförändring som inträffar är jobbig både för anhöriga och 
skadade.  
 
En person med en förvärvad hjärnskada blir fort trött och tappar orken. Detta kan innebära 
att personen lätt blir frustrerad och irriterad på omgivningen. Då känner de anhöriga att de 
inte räcker till och får dåligt samvete och känner sig som dåliga föräldrar. Inget kan vara 
mer fel då dessa föräldrar kämpar och finns till hands dygnet runt även sedan barnen har 
flyttat till annat boende. 
 
Dikt skriven av Lollo efter det att hon ådragit sig en allvarlig hjärnskada: 

                                                
Jag vill vara med. 
Detta mitt liv som misstolkar och missförstår mig. 
Det känns som att vara instängd i ett akvarium. 
Jag kan se och förstå allt som händer, inte bara mig 
Utan livet runt omkring mig. 
”Jaget” känner sig instängt. 
Det är svårt att göra sig fri. 
 
Nu måste mitt liv börja snart. 
Mitt LIV skall bli ett STORT LIV. 
Det ska inte bara sprida värme över mig 
utan även över alla andra. 
 
Svalander (1996 sid. 3) 
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3.2 Tidigare forskning 
 
Neuropsykolog Ingrid Hagberg-van´t Hooft har lagt fram en avhandling vid Karolinska 
Institutet (2005). Hon skriver att förvärvade hjärnskador är skador som uppkommit genom 
yttre trauma eller sjukdom och påverkat hjärnan under barnets utveckling.  De vanligast 
förekommande kognitiva svårigheterna hos både barn och vuxna med förvärvade 
hjärnskador är problem med exekutiva funktioner, minne och brister i uppmärksamhet. 
Detta kan ha en negativ effekt på den psykosociala utvecklingen och inlärningsförmågan. 
 
Ingrid Hagberg-van´t Hooft (2005) beskriver en kognitiv behandlingsmetod, speciellt 
utvecklad för barn som fått en förvärvad hjärnskada med uppmärksamhets- och 
minnessvårigheter. Metoden har visat sig ha en bestående och positiv effekt på minnes-
funktioner och uppmärksamhet hos barn med förvärvade hjärnskador. Barnen får genom 
träning lära sig strategier för att kompensera sina svårigheter. 
   
Thomas Strandberg (2006) anser att en bättre samordning av stödinsatser för personer med 
förvärvade hjärnskador kan förbättra den långsiktiga rehabiliteringen. Enligt avhandlingen 
kan konsekvenserna av en förvärvad hjärnskada vara minnesstörningar, oro, trötthet och 
depression. Strandberg (2006) skriver vidare att en hjärnskada ofta leder till en 
identitetskris, personen man var en gång finns inte längre. Som Strandberg (2006) tolkar 
det så kan det ta mellan fem till sju år för att hitta ett sätt att förhålla sig till skadan. 
 
De flesta patienterna är nöjda med de akuta vårdinsatserna och rehabiliteringen där man har 
specifika kunskaper om traumatiska hjärnskador. När sedan patienterna ska tillbaka ut i 
samhället ser det annorlunda ut. Ju längre bort de kommer från vård och rehabilitering än 
mindre vet de olika instanserna om de specifika konsekvenser som uppstår vid en förvärvad 
hjärnskada (Strandberg 2006). 
 
I en doktorsavhandling i psykologi vid Göteborgs universitet skriver Göran Horneman 
(2006) att barn som får förvärvade hjärnskador under barndomsåren får en försämrad 
kognitiv utveckling. Detta leder tillsvårigheter med inlärning och minne, samt en försämrad 
kognitiv utveckling. De får även en upplevelse av försämrad livskvalitet. 
 
Göran Horneman följer upp två grupper av barn. Barn som genomgått kirurgisk behandling 
för att korrigera ett missbildat kranium och barn och unga vuxna som har fått hjärnskador 
under barndomen. Den främsta orsaken till de förvärvade hjärnskadorna har varit trafik-
relaterade. En grupp personer har undersökts tio år efter olyckan, jämfört med icke 
hjärnskadade personer upplever de skadade personerna en sänkt hälsorelaterad livskvalitet. 
Begåvningsmässigt har de hamnat 10-15 IQ under genomsnittet. Horneman (2006) har 
funnit att de barn som bedömts som svårast skadade i akutskedet förbättrades tydligt över 
tid. De kognitiva skillnaderna mellan den måttligt skadade gruppen och den svårast 
skadade gruppen var mindre än de räknat med. Horneman(2006) skriver vidare om vikten 
av att man har en långtidsuppföljning av de barndomsskadade då det dröjer lång tid innan 
konsekvenserna av skadan blir märkbara. 
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3.3 Hjärnan 

 
Hjärnan är den del av kroppen som är allra känsligast och det organ som är mest centralt 
och styr praktiskt taget alla våra handlingar och tankar menar Sjödén (2000). Den har 
mängder av blodkärl som försörjer bortåt 100 miljarder nervceller. Hjärnan ligger väl 
skyddad innanför sitt hårda skelett, den ligger inbäddad i vätska under tredubbla hinnor 
vilket normalt är ett tillräckligt skydd, men vid ett kraftigt slag eller annan påverkan så kan 
inte hjärnan skyddas. Hjärnan kallas på läkarspråk encefalon och väger ca 1,5 kilo och 
utgör 2-3 procent av människans kroppsvikt, även när hjärnan vilar så behöver den 20-25 
procent av det syre som kroppen har. Vid olika sjukdomstillstånd och skador är det stor risk 
att hjärnan får för lite syre. Krogstad (2001) skriver vidare att hjärnan får syre via blodet, 
när den får mindre syre än normalt så kallas det hypoxi och om hjärnan inte tillförs syre 
över huvud taget så betecknas det som anoxi.  
  
Hjärnans ämnesomsättning är hög jämfört med andra organ därför har hjärnan svårt att 
klara syrebrist, den är i behov av ett ständigt tillflöde av näringsämnen och syre. Sjödén 
(2000) skriver att det tar tio till tjugo sekunder innan man blir medvetslös vid stoppad 
syretillförsel till hjärnan, och inom några minuter så uppstår det obotliga skador men 
syretillförseln blir sällan helt stoppad vid en hjärnskada. De första 60 sekunderna 
uppkommer en del förändringar i hjärncellerna, men om blodtillförseln snabbt kommer 
tillbaka och hjärnan får en normal syresättning igen, så föreligger det ingen risk för att det 
kommer att bli några bestående skador. Men om hela hjärnan eller delar av den utsätts för 
syrebrist under en viss tid så uppstår det skador i form av vävnadsdöd eller hjärnsvullnad. 
En hjärnsvullnad innebär att det blir en ökad vattenhalt i vävnaden vilket kallas för 
hjärnödem. 
 
Hjärnan delas in i tre olika huvuddelar, storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen hjärn-
funktionerna är knutna till olika områden i hjärnan. Storhjärnan – cerebrum utgör nästan 90 
procent av hjärnans totalvikt och är den delen av hjärnan som är mest utvecklad, hjärnan är 
uppdelad i två halvor som kallas hemisfärer. Springer & Deutsch (1982) skriver att dessa 
hemisfärer är ytligt sett likadant uppbyggda och att de ligger nära vid sidan av varandra 
sammanfogade av nervtrådar – kommisurbanor. Dessa fungerar som en kommunikations-
kanal mellan dem. Springer & Deutsch (1982) skriver vidare att det faktum att kontrollen 
av kroppens känselintryck och rörelser är jämnt fördelade mellan hjärnans hemisfärer. De 
menar att uppdelningen är korsvis organiserad, det vill säga att vänster hemisfär styr den 
högra halvan av kroppen samtidigt som den högra hemisfären styr vänster kroppshalva. 
Varje hemisfär är uppdelad i fyra lober som alla har olika funktioner i hjärnan. 
 
I pannloben sitter vår personlighet och alla viljestyrda muskelrörelser, i hjässloben 
registreras vår smak samt våra känselintryck. I tinningloben finns bland annat centra för 
lukt och hörsel och i nackloben sitter syncentrum. 
 
De båda hemisfärerna har delvis olika uppgifter även om de samarbetar mycket, vänster 
hjärnhalva är den som mest ansvarar för tal och språk och är hos de flesta mest dominant, 
samtidigt som höger hjärnhalva står bl.a. för det skapande och konstnärliga. 
Lillhjärnan – cerebellum styr funktionen för, inlärning, balans och finreglering av våra 
rörelser. Eriksson (2001) skriver att följderna från komplicerade skador i lillhjärnan är 
belysande: den som drabbas mister helt sin muskelkoordination och rörelserna sker 
okontrollerat, balansen blir skakig och man förlorar gångförmågan. Eriksson (2001) menar 
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även att man inte kan utveckla nya motoriska färdigheter och talet kan inte artikuleras, men 
intellektuellt så kan man fungera helt normalt. Slutligen är det hjärnstammen som styr de 
viktiga funktionerna andning, kroppstemperatur, hjärtverksamhet, ämnesomsättning, 
hormonsystem och vakenhet. 
 

3.4 Vanliga svårigheter efter hjärnskadan 
 
Skador på sinnesorganen är inte ovanligt efter en hjärnskada. 
 
Hörseln kan bli nedsatt på ett eller båda öronen, om barnet drabbas av nedsatt hörsel så kan 
det innebära koncentrationsproblem för barnet då det kan vara mycket tröttsamt och 
ansträngande med alla ljudintryck som man utsätts för dagligen (Fleischer 2001). 
 
Synförändringar som dubbelseende och svårigheter med djupseendet samt brister i 
avståndsbedömning är inte ovanliga, barnet kan även ha drabbats av att synfältet begränsas 
något som kallas för tunnelseende (Fleischer 2001). 
 
Även känselsinnet kan påverkas så att barnet får svårt att känna igen en sak som det har i 
handen. Dessutom så förekommer det att smak och luktsinne försvinner eller förändras 
efter hjärnskadan (Fleischer 2001). 
 
Motoriska störningar hos barnet kan variera mycket, de finmotoriska störningar som 
barnet kan drabbas av är i första hand sysslor som att skriva, rita, klippa och äta med kniv 
och gaffel. Grovmotoriska störningar kan variera mycket i omfattning från att vara 
förlamad eller ha svåra balansproblem som gör att man är beroende av rullstol till att ha 
mindre uttalade skador som gör att den skadade har rörelseförmåga men med fumliga och 
okoordinerade rörelser. 
SIH (2002) har gett ut en skrift om elever med förvärvad hjärnskada, där kan man läsa att 
effekterna av den skada som barnet har kan variera från det att vara helt beroende av hjälp, 
till att ha symptom i form av perceptions, minnes och koncentrationssvårigheter.  
 
Kognitiva besvär som drabbar barnet efter en hjärnskada är mycket vanliga och oftast ett 
osynligt handikapp. Fyrberg (2004) skriver att man förr trodde att det var bättre att få 
skadan som barn då den drabbade en hjärna som inte var färdigutvecklad, det skulle då vara 
lättare att återhämta de kognitiva förmågorna. Men barn som drabbas får det extra 
besvärligt och följderna blir svårare då många färdigheter ännu inte är inlärda. 
Dessa svårigheter medför ofta mycket stora problem och kan vara komplicerade att 
diagnostisera, vid kognitiva besvär uppstår skadan i frontalloben. 
 
De kognitiva funktionerna innefattar: 

• Koncentration 
• Minne 
• Språkliga funktioner 
• Visuo-motorisk planering och genomförande  
• Högre kognitiva funktioner 

 
Koncentrationsbesvär är mycket vanligt efter en hjärnskada, barnets uppmärksamhet 
distraheras hela tiden av att det händer saker runt omkring i form av ljud och synintryck, 
barnets simultankapacitet är oftast nedsatt vilket innebär att de har svårt att göra två saker 
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samtidigt. Med detta följer oftast en nedsatt uthållighet som gör att barnet fort tröttnar och 
inte orkar slutföra de uppgifter som det har fått. Här gäller det som lärare att vara lyhörd 
och se barnets behov (Fleischer 2001). 
 
Minnesproblem efter en hjärnskada vanligt. En del minns mycket av det som de lärt sig 
innan skadan, samtidigt som andra har förlorat mycket av sina gamla kunskaper, att inte 
minnas kan vara mycket frustrerande. Svalander(1996) skriver att hjärnans arbetssätt 
förändras vid minnesproblem och vid ett tillstånd av förvirring – konfusion försämras 
drastiskt både möjligheten till inlärning och att få fram långtidsminnet, man tappar 
kontakten med verkligheten och vantolkar det man ser och upplever. 
 
När man kommer tillbaka efter svår hjärnskada så är man i regel förändrad som person, 
man är inte den som man var innan skadan. Det är en mängd funktioner som alla friska 
människor tar för givet, som på ett kort ögonblick har försvunnit eller förändrats på 
personen. 
 
Tal och språk problem drabbar många av de barn som råkat ut för en hjärnskadade. De får 
ofta kommunikations problem och beroende på var i hjärnan som skadan sitter så uppstår 
det olika typer av afasi. Fleischer (2001) skriver att efter en hjärnskada kan barnet ha stora 
brister i sin egen språkproduktion. Det kan vara svårt för barnet att producera språkljud 
eller att sätta samman de olika ljuden i rätt ordningsföljd, vilket innebär att det som barnet 
försöker säga blir helt oförståeligt. Det kan även vara så att barnet kan uttala vissa ord men 
har svårt att sätta ihop dessa till riktiga meningar de kan även ha problem med att få 
meningarna att bli en sammanhängande berättelse. Bristande språkförståelse är också ett 
vanligt problem som innebär att man får svårt att förstå längre meningar samt att förstå att 
ordens placering i en mening kan påverka betydelsen av det som sagts. 
 
Även förmågan att tänka och dra slutsatser abstrakt blir ofta förändrade efter skador i 
hjärnan skriver Krogstad (2001) förutom detta så kan det vara svårt att förstå ordspråk, 
skämt och ironi även ansiktsuttryck och kroppsspråk kan förorsaka problem för den 
skadade. Dessa kommunikationsproblem gör att man känner sig förvirrad och ensam man 
undviker att träffa andra människor och drar sig undan, även självkänslan drabbas då man 
inte kan göra sig förstådd. 
 
Personlighetsförändringar kan bli en mycket allvarlig konsekvens av hjärnskadan skriver 
Fleischer (2001) hon skriver vidare att det är ett område som är mycket försummat när det 
gäller barn. Det kan ta många år innan man ser omfattningen av skadan både vad det gäller 
den kognitiva förändringen och personlighetsförändringar. 
 
Många som råkat ut för hjärnskador förändras ofta i sitt sätt att reagera känslomässigt men 
även gentemot andra skriver Krogstad (2001). Han menar också att många uppvisar för lite 
känslor och blir passiva samtidigt som de verkar deprimerade. 
  
Andra typer av personlighetsförändring som man kan se är snabba humörsvängningar, 
bristande impulskontroll, irritabilitet, kravkänslighet och bristande flexibilitet Fleischer 
(2001) menar att denna brist på impulskontroll som finns kan vara förödande för dem som 
har detta problem då det sociala umgänget blir lidande. Sjödén (1998) menar att då den 
skadade i många sammanhang tycks lida brist på förmågan att tolka signaler från andra, blir 
resultatet att man säger fel saker till fel personer och i fel sammanhang detta kan då tolkas 
som tanklöst och kan bli mycket pinsamt för omgivningen. Detta får även den effekten att 
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de anhöriga lider då den skadade inte bekymrar sig om hur andra upplever vad som sagts. 
Bristande impulskontroll innebär att önskningar, känslor och behov tillfredsställs utan att 
respektera vad som passar sig i olika situationer.  
 
Detta kan innebära stora problem för barnen som har svårt att vänta på sin tur, de blir 
frustrerade och det som från början var ett litet problem är plötsligt svårlöst och kan i värsta 
fall medföra att barnens kamrater drar sig undan mer och mer. För många hjärnskadade 
barn och ungdomar så förändras sättet att uttrycka känslor och känsloupplevelser. 
Förändringarna delas in enligt följande:  
 

Minskad kontroll av det egna beteendet och låg frustratiosnstolerans. Tydligast märks det i 
tidigt skede samt vid utmattning och stress. De känslomässiga reaktionerna är ofta desamma 
som före skadan, men blir starkare och varar längre. 

 
Känslomässig förflackning och liten förmåga att anpassa det egna beteendet till egna känslor. 

 
Adekvata känslor men överdrivet uttryckta. Gråter eller skrattar utan påtaglig orsak. 
Känslouttrycket överensstämmer inte med känslans styrka.  (Krogstad 2001 sid. 67) 
 
 

Hjärnskadan kan således medföra personlighetsförändringar som kan vara svåra att hantera 
både för familjen och skolan.   

 

3.5 Rehabilitering 

 
Sjödén (1998) skriver att, enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är rehabilitering en 
problemlösande, pedagogisk utveckling som syftar till att minska oförmågan och 
handikappet som uppstått till följd av skada eller en sjukdom, där denna process med 
nödvändighet definieras av såväl befintliga resurser som den bakomliggande skadan eller 
sjukdomen. 
 
Barn och ungdomar som drabbas av förvärvade hjärnskador är en liten och heterogen grupp 
som kom i skymundan när man byggde ut habiliteringsorganisationen i Sverige. I första 
hand så anpassade man resurserna till de barn som hade medfödda eller tidigt förvärvade 
skador. En anledning kan vara att det saknades säkra uppgifter om storleken på den grupp 
av barn som har förvärvade hjärnskador och vilka konstaterade rehabiliteringsbehov som 
finns enligt von Zweigbergk (1997). 
 
Hos barn är utvecklingsavvikelserna mer tydliga än hos vuxna. En förvärvad hjärnskada 
innebär ofta en störning i barnets normala utveckling och man kan se en försämring 3-5 år 
efter ett trauma mot skallen enligt rehabiliteringen av barn och ungdomar med förvärvade 
hjärnskador enligt Karolinska Universitetssjukhuset (2007-10-03). 
 
Det finns flera omständigheter som styr resultatet av barnets rehabilitering och läknings-
process. Enligt Karolinska Universitetssjukhuset (2007-10-03) är det mycket viktigt att 
man redan på intensivvården börjar med att stimulera motoriken och de hållningsmuskler 
som styr kroppens rörelser. Dessutom är det av stor vikt att man minimerar uppkomsten av 
långvarig, ofrivillig, muskelsammandragning samt inskränkt rörlighet.  När barnet sedan 
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har fått den första tidiga rörelserehabiliteringen kan man därefter påbörja den sociala och 
neuropsykologiska rehabiliteringen. 
 
Hittills har man inom rehabiliteringen nått goda och synliga resultat vad det gäller 
arbetsterapi, sjukgymnastik och logopedi för barn med förvärvade hjärnskador. Men det har 
tyvärr varit svårt att hitta en bra metod för rehabilitering av icke synliga funktionshinder 
som: 
 

• Inadekvat social funktion 
• Uttröttbarhet 
• Dålig simultankapacitet 
• Minnesfunktioner 
• Koncentrationsförmåga 
 

Rehabiliteringen av barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador, Karolinska 
Universitetssjukhuset (2007-10-03 sid.1) 

 
De symptom som nu räknats upp är de som bidrar till att återanpassningen till skolan, 
kamrater och samhället kan bli komplicerat då dessa kognitiva funktionshinder hos barnet 
inte är lika tydliga för omgivningen som ett rörelsehinder. 

 
När barnet skrivs ut från sjukhuset så innebär det inte att barnet är färdigrehabiliterad, nu 
går barnet in i nästa fas. Många av barnen och deras föräldrar kommer att behöva stöd i 
olika former under en längre period i form av samtal, stöd och hjälp att återkomma till 
skolan och kamrater. 
 
På ett antal barnsjukhus i landet finns det ett rehabiliteringsteam uppbyggt och i samråd  
med detta team diskuteras och bedöms tillsammans med barn och föräldrar det fortsatta 
rehabiliteringsbehovet.  

 
En del barn och ungdomar är i behov av en längre period av rehabilitering och då finns det 
ett antal verksamheter som bedriver denna rehabilitering på ett antal platser i landet. På 
Bräcke Östergård som har varit ett regionalt centrum för barn och ungdomar i 35 år har två 
lärare Ekberg & Olsson (1994) beskrivit hur de arbetar med rehabilitering av barn och 
ungdomar som råkat ut för en förvärvad hjärnskada. På Bräcke Östergård arbetar 
personalen både med långtidsrehabilitering samt en kortare rehabilitering om 6 veckor. Här 
beskrivs hur de under en korttidsutredning diagnostiserar elevens: 

 
• Kognitiv förmåga 
• Kommunikationsförmåga 
• Starka och svaga sidor 
• Kvarvarande resurser 
• Förslag på rehabiliteringsperiod 
• Lämplig skolplacering 
  

Med hjälp av utredningen finns möjlighet att påbörja ett nytt arbetssätt eller att träna in nya 
hjälpmedel. Vid periodens slut kan det utredande teamet överlämna synpunkter och förslag 
på hur elevens rehabilitering ska fortsätta på hemorten. 
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Barn och ungdomar som har skadats och fått allvarliga skallskador blir sällan helt 
färdigrehabiliterade skriver Ekberg & Olsson (1994). Arbetet med att mildra följderna av 
skadan kommer att fortsätta vara en del av elevens vardag – i många fall livet ut. 

 

3.6 Styrdokument och riktlinjer 
 
Det finns ett antal dokument som styr skolan. Syftet med dessa dokument är att gagna alla 
barn och tillvarata deras rättigheter. Vi har nioårig skolplikt i Sverige och ansvaret för 
skolan ligger på kommunerna som från riksdag och regering har ett åtagande, att genom 
läroplanen följa de grundläggande värden som ska prägla skolans mål, riktlinjer och dess 
verksamhet. 
 
I skollagen (1999:886) kan man läsa att utbildningen i skolan ska ge eleverna färdigheter 
och kunskaper, i samarbete med hemmet främja deras harmoniska utveckling till ansvars-
kännande samhällsmedlemmar och människor. Samt att man i utbildningen ska ta hänsyn 
tillelever i behov av särskilt stöd. 
 
I läroplanen (Lpo 94) står det att alla har rätt till en likvärdig utbildning och att all 
undervisning ska anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och behov. En viktig 
uppgift som skolan har är att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt 
samhälle vilar på och för var och en som arbetar i skolan ska detta tydligt framgå. 
 
 I Lpo 94 sid.5. (Utbildningsdepartementet, 1994) kan man läsa att: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla.  

 
En likvärdig utbildning behöver inte betyda att man utformar undervisningen på samma 
sätt överallt enligt Lpo 94. Man kan inte göra en likvärdig undervisning för alla, men 
däremot ska man ta hänsyn till alla elevers olika förutsättningar och behov. 
 
I Skolverkets utvärdering, På andras villkor (2006) kan man läsa att ett mål för den 
nationella handikappolitiken är tillgänglighet till utbildning som framför allt är en viktig 
kvalitetsaspekt för elever med funktionshinder. Om en skola inte är tillgänglig för 
funktionshindrade så uppfyller den heller inte samhällets krav på en skola för alla. 
 
Skolverket (2006) skriver vidare att utbildning är en demokratisk rättighet där två av 
nyckelorden är delaktighet och tillgänglighet. Enligt handikappförbundens 
samarbetsorganisation så är grundsynen på ordet tillgänglighet denna: 
 
Fysisk tillgänglighet 
Miljön både ute och inne ska vara tillgänglig för funktionshindrade. (Skolverket 2006) 
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Kommunikativ tillgänglighet 
För att informationsöverföringen ska fungera människor emellan så kan det behövas tolkar, 
belysning, fungerande teleslingor, god akustik och webbsajter på nätet som är utformade så 
att de är disponibla även för personer med funktionshinder. (Skolverket 2006)  
 
Informativ tillgänglighet 
Information ska alla ha möjlighet att ta del av, all tryckt och digital information måste vara 
klart utformad. Vid behov ska den gå att få både i punktskrift, diskett, kassett eller lättläst. 
Det ska även finnas möjlighet att talad information kompletteras med visuell. (Skolverket 
2006) 
 
Psykosocial tillgänglighet 
Ett hinder i kontakten med olika människor kan vara dåligt mottagande och negativa 
attityder. Det är därför av stor vikt att politiker, tjänstemän och allmänhet har kännedom 
om vad det innebär att leva med ett funktionshinder. Skolverket (2006) 
 
Om skolan värnar om dessa fyra punkter så bereder man plats åt alla barn och ungdomar 
som har drabbats av en förvärvad hjärnskada. 
 
De styrdokument som finns är rörande eniga om att alla elever har rätt till en skolgång som 
är anpassad till den enskilda elevens förutsättningar och behov. 
 
I Salamancadeklarationen (2001) står det att alla barn har rätt att gå i skolan och att skolan 
ska bereda plats för alla barn och för att bekämpa diskriminerande attityder så ska barn i 
behov av särskilt stöd ha tillgång till ordinarie skolor. Man skriver vidare att de som arbetar 
i skolan och möter barn i behov av särskilt stöd, måste ha en kunskap om elevernas 
förutsättningar och behov.  Ett värdigt möte kan ske mellan vuxen och elev utan rädsla och 
med ömsesidig respekt när den kunskapen finns.  
 
I FN:s barnkonvention finns flera olika artiklar som riktar sig mot det enskilda barnet. Den 
ger en total definition av de rättigheter som barn över hela världen oavsett kultur eller 
religionstillhörighet borde åtnjuta skriver Hammarberg (1995). 
 
Sammanfattningsvis kan man följaktligen säga att enligt skollagen, läroplanen, barn-
konventionen och Salamancadeklarationen så ställs det således stora krav på skolan när det 
gäller barn med funktionshinder. 

 

3.7 Skolan 
 
När barnet återvänder till skolan, så kan det ha gått månader eller till och med något år 
sedan barnet var i skolan senast. För lärare och övrig personal kan detta vara en helt ny 
situation som de ställs inför och även för barnet kommer det att vara annorlunda och nytt. 
Om barnet kommer tillbaka till sin gamla klass så kommer troligen klasskamraterna tycka 
att deras kamrat har förändrats. 

 

Returning to school can be a very frightening experience for a child who has had a moderate or 
severe ABI. The child is often different; different from the person they once were, and different from 
their peers. He may have had little indication or understanding of those differences while away from 
the more usual school setting, particularly if any physical difficulties have resolved. These children 
may have lost the comfortable familiarity of friends at school because of their lengthy absence; they 
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may be returning to a different school; they may have some signs of injury which set them apart 
from everyone else, and or later after returning they may become distressed when they realise that 
they are nor able to do everyday activities that had previously been carried out effortlessly.  

 Walker & Wicks (2005 sid.49)  

 
Att återvända till skolan kan således vara arbetsamt på många olika sätt för ett barn med 
förvärvad hjärnskada. Det troliga är att barnet kommer att ha svårt för att koncentrera sig 
både enskilt och i grupp, delta i det sociala samspelet samt vänja sig vid sina kamrater. I 
vissa fall brukar man rekommendera en mjukstart för barnet vilket kan innebära att barnet 
går halva dagar i skolan. En del utav barnen mår eventuellt bäst av att få vistas i en mindre 
undervisningsgrupp en period. En del barn kommer även att behöva en assistent för att 
klara av sin skoldag kan man läsa i skriften (Elever med förvärvad hjärnskada, SIH 2003)  
 
För att ett barn med förvärvad hjärnskada ska få en så god undervisning som möjligt är det 
av största vikt att man genomför en rad åtgärder. Som lärare är man tvungen att skaffa sig 
kunskaper om elevens totala situation och hur handikappet yttrar sig. Man måste ta reda på 
var barnet står socialt, emotionellt och intellektuellt, (Elever med förvärvad hjärnskada, 
SIH 2003).  Om barnet har en kognitiv skada kan man inte se dess handikapp, det är då 
viktigt för läraren och övrig personal på skolan att tänka på detta.  

 

When child enters the classroom in a wheelchair or with a walker, we as educators are quickly 
reminded that the child has sustained injuries. In contrast, when children are seemingly age-
appropriate (e.g., walking and talking with no obvious physical deficits), it is easy to assume that 
they have made a complete recovery and require no academic or behavioural assistance. 

 Mayfield, J. & Homack, S. (2005 Sid.18) 

 
Ytterligare en förutsättning för att barnet ska få en god undervisning, är att skapa 
gemenskap och få barnet att känna sig delaktigt i det som händer på skolan, kan enligt 
skolverkets rapport Accepterad men sär-skild (1999) vara att man samverkar i olika 
personalgrupper. Fördelen kan vara att all personal på skolan medvetandegörs om barnens 
olika svårigheter och problematik, vilket kan underlätta för både eleven, lärare och övrig 
skolpersonal.  
 
I arbete med elever som är i behov av särskilt stöd, krävs olika slag av dokumentation 
(Skolverket 2001-2002). Ett åtgärdsprogram skriver man för att kunna planera, följa upp 
och utvärdera om stödet till barnet varit tillräckligt. Det är därför mycket viktigt är att 
läraren tillsammans med föräldrar och barn skriver ett åtgärdsprogram som man sedan 
kontinuerligt följer upp med jämna mellanrum. Dessutom ska alla barn ha en individuell 
utvecklingsplan. 
 
Den individuella utvecklingsplanen är ett praktiskt redskap för att främja och stödja elevens fortsatta utveckling 
och lärande och förnyas vid varje utvecklingssamtal i (Skolverkets allmänna råd 2005 sid.13) 
 
Något som framkommit är att barn med förvärvad hjärnskada inte kan jämföras med barn 
med olika neuropsykologiska funktionshinder som ADHD eller andra liknande diagnoser 
även om det kan finnas en likhet i beteendet emellanåt. 
 
Inget barn med förvärvad hjärnskada är det andra likt och barnens utveckling är ofta ojämn 
de behåller vissa förmågor efter skadan men förlorar andra, det är en aspekt som man som 
lärare och personal på skolan måste ha i åtanke menar Kihlgren (2006). 
 



                                                                                                                                                                              14

Kihlgren (2006) säger vidare att varken barnen som kämpar som ”små gnuer”, föräldrarna 
eller skolpersonalen kan förstå barnens svårigheter och deras svårigheter att klara av skolan 
och vardagen. Hela skolan är en form av kognitiv träning om den fungerar bra. Det är 
därför av största vikt att samordna stödet som finns runt barnet och dess familj med skolan, 
sjukvården, rehabilitering och myndigheter. Barnen måste få en chans att lyckas i skolan 
därför är det viktigt att fokusera på barnets starka sidor ge barnen fotfäste i en ny 
livssituation samt att hitta nya vägar.  
 
I Skolverkets rapport Ta ansvar för samverkan (2005) kan man läsa att det finns problem 
med brister i samarbetet och ansvarsfördelningen för barn och unga med funktionshinder. 
De menar vidare att det är viktigt att alla verksamheter och all professionell personal som 
ger stöd ska kunna se helheten i barnets situation och vardag. Vägar till lösningar och 
problem ska ses ur ett helhetsperspektiv och ska beskrivas på tre nivåer: individnivå, 
organisationsnivå och samhällsnivå. Samverkan för barnen och deras familjer är ett måste 
då familjen efter barnets skada har väldigt många samtal och kontakter med myndigheter, 
försäkringsbolag, sjukvården, rehabilitering samt skolan. För att orka med är det oerhört 
viktigt att de får hjälp på alla dessa nivåer. 
 
 

4. Metod och genomförande 

4.1 Studiens upplägg  
 
I en studie som denna finns det flera olika alternativ för att inhämta information. Ansatsen 
jag valt att använda i mitt arbete är triangulering med tre olika metoder. Intervjuer, enkäter 
och skriftliga källor.  
 
Min upplevelse är att jag vid de intervjuer som genomförts fått ett bra material med många 
intressanta och uttömmande svar som gett mig en god insikt i hur man arbetar med barn-
rehabilitering, och hur de intervjuade ser på de stödinsatser som finns för barnen i skolan, 
efter avslutad rehabilitering. För att öka tillförlitligheten i undersökningen har jag valt att 
använda mig av tre olika metoder. Denscombe, (2006) menar att olika forskningsmetoder 
kan konkurrera och tävla med varandra för att väljas av forskaren. De metoder man väljer 
är olika men kompletterar varandra på ett sätt som gör att de kan kombineras för att samla 
in data. Denscombe (2006) skriver vidare att därmed har en ny och spännande möjlighet 
öppnat sig för datainsamling. De olika metoder man väljer kan ge frågan en egen vinkling 
och ett särskilt perspektiv. Det innebär att man har fått möjlighet att se företeelser ur olika 
perspektiv för att kunna styrka resultatet och därmed öka validiteten. Att använda mig av 
olika metoder var från början inte självklart, men jag insåg att det kunde vara av stor 
betydelse för undersökningen att få med föräldrar och lärare, då deras erfarenheter och 
kunskaper belyser de frågeställningar som jag har.       
 
Den ena metoden som jag valt, är att intervjua personalen som arbetar inom rehab-
iliteringen. Intervjuerna som genomförts är semistrukturerade, som enligt Denscombe 
(2006) är en bra metod för att ge respondenten en möjlighet att utveckla sina egna tankar 
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och idéer. Frågorna är av öppen karaktär, med sex personer som arbetar inom olika 
rehabiliteringsformer för barn med förvärvad hjärnskada. Syftet med undersökningen har 
varit att få fram vad skolan har för beredskap för att kunna ta emot barnen efter sin 
rehabilitering. Och hur man arbetar inom rehabiliteringen för att hjälpa barnen och deras 
föräldrar att gå vidare efter det trauma som drabbat barnet och familjen.   
 
Den andra metoden var att skicka ut postenkäter med missivbrev till föräldrar med barn 
som har en förvärvad hjärnskada, för att få en insikt i hur man som förälder uppfattar stödet 
från skolan och lärarna. Dessa enkäter vidarebefordrades via rehabiliteringspersonalen till 
föräldrarna. Slutligen har jag lämnat enkäter till lärare som undervisat/undervisar barn med 
en förvärvad hjärnskada. Lärarna valde jag för att få kunskap i hur de har upplevt den 
situation som de ställts inför. 
 
Enkätfrågorna utgick från den så kallade Likert-skalan. Den består av ett antal påståenden 
på en femgradig skala, där individerna ska instämma eller ta avstånd från de påståenden 
som finns på enkäten. Postenkäterna sändes ut i mycket god tid då jag var medveten om att 
dessa formulär inte ger snabba resultat. Denscombe (2006) skriver att sannolikt kommer 
det att ta tid innan man kan analysera de resultat man fått in från frågeformulären. Syftet 
med enkäter var att jag hoppades att få in så många svar som möjligt då det är lättare för 
lärare och föräldrar att ta sig tid för att svara på en kortfattad enkät än att genomföra en 
intervju. Detta ökar enligt min mening chansen att få in svar från föräldrar och lärare.  
 
Den tredje metoden var en litteraturöversikt. Den lästa litteraturen har gett mig en god 
bakgrundsinformation och kunskaper och i sökandet av fakta inför min studie. Dessvärre 
finns det inte särskilt mycket om barn med förvärvad hjärnskada. Det som skrivits i ämnet 
handlar mest om unga vuxna och äldre personer som skadats. Denscombe (2006) menar att 
tidskrifter och böcker bör fungera som den första anhalten ur den akademiska forskarens 
utgångspunkt. Han skriver vidare att de i princip innehåller den samlade kunskap som ett 
forskningsprojekt bör bygga på.  Andra källor som jag använt mig av är olika sökmotorer 
på Internet, där jag funnit artiklar ur tidningar, information från rehabiliteringscenter och 
olika stödorganisationer för barn med förvärvade hjärnskador. Informationen jag valt att 
använda mig av anser jag vara trovärdig, då det som finns skrivet om problematiken är 
baserat på studier och forskning under många år. Förutom denna så är mycket av den 
litteratur som finns självbiografisk och en del av den är skriven av anhöriga till personer 
som drabbats.    
 
 

4.2 Undersökningsgrupp 

 
De personer jag har intervjuat arbetar med rehabilitering av barn med förvärvad hjärnskada 
på olika instutitioner, sjukhus, rehabiliteringscenter samt specialpedagogiska institutet. Av 
dessa sex är fyra specialpedagoger med lärarbakgrund, en är neuropsykolog och en är 
enhetschef. Jag fick tag i dessa personer genom att ta kontakt med en resursskola, barn-
cancerfonden och föreningen hjärnkraft. De gav mig namn på olika personer som de antog 
skulle kunna tänka sig ställa upp på en intervju. Jag ringde till de berörda personerna som 
alla tackade ja till att intervjuas. Vi gjorde upp om en tid som passade dem, därefter 
mailade jag intervjufrågorna till dem. 
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Jag har per post skickat ut sexton föräldraenkäter med missivbrev till föräldrar i olika delar 
av landet som har barn med en förvärvad hjärnskada. I missivbrevet har jag presenterat mig 
och förklarat mitt syfte med studien. Att göra en enkät till föräldrar är det som jag upplever 
ger tyngd åt denna uppsats, då det är deras barn jag fokuserar på i min studie.  
 
Jag har lämnat ut enkäter till sju lärare som har haft/har elever med förvärvad hjärnskada. 
Jag har tagit kontakt med dem per telefon och förklarat mitt syfte med enkäten. Alla lärare 
har svarat på enkäten. 

 

4.3 Undersökningens genomförande 

 
Som tidigare nämnts har jag valt att använda en metodtriangulering med tre olika metoder.  
Intervjuerna som genomfördes med personal inom rehabilitering av barn med förvärvade 
hjärnskador gjordes av semistrukturerad typ med sju öppna frågor. Det innebar att jag hade 
möjlighet att ställa följdfrågor (se bilaga 2). Följdfrågorna anpassades utifrån respondent-
ernas svar. Intervjuerna registrerades med bandspelare och skrevs därefter ut i det närmaste 
ordagrant. 
 
Jag kontaktade de personer som jag via en resursskola, barncancerfonden och föreningen 
hjärnkraft fått kontakt med på telefon och muntligt förklarat mitt syfte med studien. 
Därefter har jag skickat intervjufrågorna via mail för att respondenterna skulle ha en 
möjlighet att i förväg läsa frågorna, då jag upplevde att deras tid var begränsad.  Ingen av 
de tillfrågade personerna har tackat nej till att delta i studien. 
 
Föräldraenkäten har även den en Likert-skala med tre frågor och en fråga av öppen 
karaktär. Den avslutas med en möjlighet att utveckla egna synpunkter (se bil.4). Valet av 
enkät till föräldrarna beror att de sannolikt är i en pressad situation och det skulle bli 
alldeles för krävande att svara på frågor vid en personlig intervju.  
 
För att kunna skicka ut föräldraenkäten och missivbrev (se bil.3) har jag talat med per-
sonalen inom rehabiliteringen och bett dem om hjälp med att få kontakt med föräldrar, som 
de skulle kunna tänka sig vara villiga att svara på min enkät. De föräldrar som jag fick 
kontakt med var via personalen på olika rehabiliteringar på flera orter i Sverige. Jag har 
även talat med lärare på skolor som tagit emot barn med förvärvad hjärnskada för att 
därigenom få möjlighet att skicka ut ett större antal föräldraenkäter. Jag skickade ut 16 
enkäter med missivbrev. I brevet lades ett frankerat svarskuvert för att öka mina 
möjligheter till att få tillbaka enkäterna ifyllda. Föräldrarna är för mig anonyma men jag 
har lämnat med mailadress och mobilnummer till mig själv om någon av dem skulle vilja 
ställa frågor till mig. 
 
Dessutom har jag haft telefonkontakt med barncancerfonden, föreningen Hjärnkraft och 
talat med personer som arbetar med barnrehabilitering inom vården i olika delar av landet. 
Jag har även haft mailkontakt med ett antal personer som arbetar inom barnrehab-
iliteringen. Vissa mail som jag skickat till personer som arbetar inom rehabiliteringen har 
jag inte fått svar på och en del telefonsamtal har inte gett något resultat. De personer som 
jag har fått kontakt med har varit tillmötesgående och på alla sätt och vis försökt att hjälpa 
mig då jag förklarat mitt syfte. 
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Syftet med alla telefonsamtal och mail har varit att få ut så många föräldraenkäter som 
möjligt, vilket har visat sig vara svårt med tanke på att många föräldrar av förståeliga skäl 
är hårt ansträngda.  
 
Lärarna har jag sökt upp efter en förfrågan hos rehabiliteringspersonalen om de hade 
möjlighet att förmedla kontakt med lärare som undervisar elever med förvärvad hjärnskada. 
De lärare som rehabiliteringspersonalen hjälpte mig att ta kontakt med var alla positiva till 
att svara på enkäten. Även lärarna fick en enkät med fem olika svarsalternativ, en öppen 
fråga och en med möjlighet att ge egna synpunkter (se bil.5). Jag menar att det är av stor 
vikt att även ha lärarnas syn på hur det är att ha en elev med förvärvad hjärnskada i klassen. 
Upplever lärarna att de har de kunskaper som krävs för att stötta dessa barn? 
 
 

4.4 Bearbetning av det insamlade materialet 
 
De intervjuer som gjorts med yrkesverksamma inom rehabiliteringen har tagit cirka en 
timme och registrerats med bandspelare för att sedan skrivas ut i stort sett ordagrant, vilket 
har varit tidskrävande men värdefullt. 
 
Under bearbetningen av intervjuer och enkäter har jag sökt efter olika tolkningar i svaren. 
Har det funnits skillnader i respondenternas sätt att tolka mina frågor och vad kunde det då 
bero på?  Har man en gemensam samsyn på barnen inom de resurs- och rehabiliteringsteam 
som finns i min undersökning? Hur ser föräldrarna på skolans stöd till deras barn? 
Upplever lärargruppen att de har den kunskap som behövs för att ta emot ett barn med 
förvärvad hjärnskada?  
 
Av de sexton föräldraenkäter som jag skickade ut har jag fått tillbaka elva. Min för-
hoppning var att få in minst tretton svar, samtidigt som jag är medveten om att en svars-
frekvens på 69 procent är mycket bra. På två av de inkomna enkäterna har föräldrarna 
uppgett sin mailadress och på en ett mobilnummer, detta för att ge mig en möjlighet att 
ställa följdfrågor. 
 
För att få en helhetssyn av materialet har jag behandlat varje fråga och enkätsvar för sig. 
Processen har tagit lång tid men gett mig en god överblick av materialet. 
 
De berörda personerna på de resurs och rehabiliteringscenter som jag intervjuat är inte 
namngivna och inte heller lärarna.  
 

4.5 Etiska aspekter 
 
Vetenskapsrådet (2001) har sammanställt fyra forskningsetiska krav, dessa har jag tagit 
hänsyn till i mitt arbete enligt följande: 
 
Informationskravet – Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte. Jag har informerat om studiens syfte och innehåll till 
alla som har medverkat i studien. 
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Samtyckeskravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.   Intervjupersonerna har före intervjun informerats om att de när som helst kan 
avbryta intervjun och/eller dra tillbaka den.  
 
Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem.                                                 
I studien har jag inte att namngett de berörda institutionerna. Intervjupersonerna benämns 
heller inte vid namn.  
 
Nyttjandekravet – Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.                                                                                                                                          
Det insamlande materialet, det vill säga bandinspelningar och anteckningar från 
intervjuerna samt enkäter har endast att använts för denna uppsats. De kommer att förstöras 
efter det att uppsatsen är godkänd. 
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5. Resultat 
Som tidigare nämnts så består resultatredovisningen av tre delar. I den första delen 
presenteras resultatet av de sex intervjuer som genomförts med personal som arbetar med 
rehabilitering av barn med förvärvade hjärnskador. De olika informanternas kunskaper och 
erfarenheter av det undersökta området redovisas utifrån intervjufrågorna. I den andra 
delen redovisas resultat av enkätsvaren från de elva föräldrar som svarat på frågorna i 
enkäten. I den tredje delen redovisas resultat av enkätsvaren från de sju lärare som svarat 
på enkäten.      
 

5.1 Resultat av intervjuer med personal inom 
rehabiliteringen av barn med förvärvade 
hjärnskador. 
5.1.1 Vilken beredskap har skolan att ta emot elever med förvärvad 
hjärnskada? 
 
Samtliga av de intervjuade upplever att skolorna inte har den beredskap som krävs för att ta 
emot en elev med förvärvad hjärnskada.  
 
En av de intervjuade framhåller att skolans ramar är snäva. Personen menar även att man 
måste ha en viss förståelse, då detta förmodligen är en ovanlig situation för skolan. En 
enskild skola har troligen aldrig tidigare haft ett barn med en förvärvad hjärnskada menar 
hon. Hon säger vidare att det vore önskvärt om skolornas personal var mer insatta i och 
hade större kunskaper om barns avvikelser.  
 
En annan anser att skolan inte har den kapacitet och kunskap som krävs för att ta emot 
dessa elever. Ett flertal berättar att det är förståeligt med tanke på att barn med en förvärvad 
hjärnskada inte är så många och att de har en problematik som inte liknar någon annan som 
man är van att möta i skolan. 

 

”nej för det syns inte på barnen att de har den problematiken”. 

 
Barnen döljer att de inte förstår säger en av personerna och då är det svårt för skolan att 
stödja barnen. 
 
En annan menar att skolan är ganska nollställd när man kommer dit för att informera om 
barnet, mycket beroende på att man inte har de kunskaper som krävs för att ta emot dessa 
barn och att det är en lång process för att skolan ska kunna möta barn och föräldrar i en 
dialog för att ge barnet det som krävs för att få möjlighet till en bra skolgång. 

 

 ”Skolan är oflexibel som organisation, det finns ingen skolform som passar barnen. vi får kämpa 
för att barnen ska få en rimlig skoltid”. 
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En av de intervjuade betonar att ansvaret för att barnet ska komma tillbaka och få en bra 
skolgång ligger på skolans rektor, som ska se till att arbetslaget och den mottagande läraren 
ges möjlighet till handledning och utbildning så att det finns en förståelse för barnets 
problematik. 
 
Flera av de intervjuade betonar att det är mycket viktigt att göra olika tester på barnet när 
det kommer till skolan för att se var barnet befinner sig skolmässigt. Personalen bör göra 
läshastighetsprov, nationella prov och tester för att se vad barnet har för läsförmåga och 
ordförståelse Testerna gör man för att se vad barnet har för styrkor och svagheter.  
 
Samtliga av de intervjuade berättar hur man går tillväga när barnet kommer till dem. Flera 
barn kommer direkt från sjukhuset, andra har börjat sin hemskola men det har efter en tid 
framkommit att anpassningen inte varit tillräcklig. Ett flertal av de intervjuade poängterar 
hur viktigt det är att barnet i första hand får möjlighet att återvända till sin gamla skola och 
klass. De rekommenderar att barnet får återvända till klassen även om han/hon har missat 
mycket av sin skoltid. Detta är barn som inget hellre vill än att livet ska bli som vanligt 
igen säger hon vidare.  
 
En av specialpedagogerna berättar att många barn som ådragit sig en förvärvad hjärnskada 
går efter sjukhusvistelsen vidare till ett rehabiliteringscenter med skolinriktning, där de i 
lugn och ro tillsammans med sina föräldrar kan vistas varje dag under en längre eller 
kortare period. Om barnet bor långt bort så finns det möjlighet att tillsammans med sina 
föräldrar bo på internat. Den möjligheten finns på tre av de skolor som jag har varit i 
kontakt med. På en skola av skolorna är inte föräldrarna med i den dagliga verksamheten. 
Skolan har däremot kontinuerlig kontakt med familjen och gör gemensamt upp mål och 
riktlinjer tillsammans med föräldrarna och barnet, berättar en av specialpedagogerna.   
 
Specialpedagogen gör en utredning för att kartlägga barnets färdigheter, därefter gör 
neuropsykologen ytterligare utredningar i form av ett intelligenstest och minnes- och 
koncentrationstester. Resultaten sätts därefter ihop och ger en helhetsbild av vad barnet har 
för svårigheter. Dessa resultat redovisas sedan till familjen, skolan och arbetslaget. 
 
En av specialpedagogerna berättar att en konsekvens av skadan gör att det ofta blir 
missförstånd med familjen vännerna och i skolan, då barnen tror sig förstå vad andra säger 
till dem. Men den skada som finns gör att barnet inte uppfattar de små nyansskillnader som 
finns språket. Detta ställer ibland till stora problem. Därför är det viktigt att göra testerna 
för att få en insikt i var de befinner sig språkmässigt. 
 

”Man måste hitta strategier, lösningar och möjligheter för att hjälpa barnet att klara sig i samhället 
och skolan” 

Några av respondenterna menar att många barn med en förvärvad hjärnskada får sociala 
problem, vilket innebär att de blir isolerade både i skolan och på fritiden. En säger att de är 
oskadda på utsidan man kan inte se något men kompisarna märker att något är annorlunda. 
Tyvärr så kan de sociala problemen vara de som är svårast att hantera i den hjälpande roll 
vi som specialpedagoger har. Vi kan ge dem hjälp och stöd i många olika situationer men 
man kan inte tvinga någon att vara med någon annan säger en av de intervjuade. 
 
 ”Om det inte fungerar med skolan så finns det alltid en möjlighet att pröva andra varianter”  
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5.1.2 Vilka kunskaper har enskilda lärare om hur en förvärvad hjärnskada kan 
påverka skolarbetet?  

 
De personer som jag intervjuat uppvisar en stor enighet i hur de upplever att lärarnas 
kunskaper om hur en förvärvad hjärnskada kan påverka en elevs skolarbete. Samtliga 
menar att den kunskapen inte finns hos de lärare som de kommer i kontakt med första 
gången de möts. Mycket på grund av att det inte syns på de barn som har en skada i 
frontalloben.  
 
En av de intervjuade menar att det finns en logisk förklaring till det, då man inte berör 
dessa barns problematik på vare sig lärar- eller specialpedagogutbildningen. 
 

”Absolut inte och det kan man ju inte förvänta sig heller, om man inte har någon släkting eller nära 
bekant som råkat ut för det”.  

En annan av de intervjuade menade att lärarna dock är öppna för att ta emot information 
och att de gärna vill bolla tankar och funderingar med den specialpedagog som de har 
kontakt med.  

”pusselbitarna faller ofta på plats när man sitter och talar om eleven”. 

En av de intervjuade säger att det är tacksamt att se hur det hjälper lärarna att förstå det 
som de redan har upptäckt, och att många av de svårigheter som barnen har och som vi 
beskriver för dem har lärarna redan uppmärksammat. 
 
Något man som lärare bör fundera på är vad som är viktigt i barnets inlärningssituation. Att 
lära sig Europas floder är kanske inte det som är viktigast. Här gäller det snarare att få 
skolgången att fungera i stort för barnet den tid som det är i skolan och då gäller det att 
främja de förmågor som barnet har kvar beroende på var skadan sitter. Dessutom bör man 
som lärare inrikta sig på att prioritera kärnämnena svenska, engelska och matematik. 
 
Det viktigaste är att det finns en eller flera personer som visar ett stort engagemang för 
barnet och dess fortsatta skolgång understryker en av de intervjuade. Hon poängterar även 
vikten av ökad kunskap för den personal som dagligen finns runt barnet.  
 

En annan säger vidare att den individuella anpassning som behövs är svår att uppnå, då 
lärare idag har ansvar för ett stort antal elever. Dessutom så har lärarnas administrativa 
uppgifter ökat. Det krävs mer och mer dokumentation och det i sin tur innebär att lärarna 
blir stressade. Hon säger vidare att trenden i samhället är att allt i skolan ska bli mer 
mätbart och det leder till att dessa barn faller utanför ramarna, då normalitetsbegreppet har 
krympt. Barn med en förvärvad hjärnskada kan vara mellan 6-16 år i sin utveckling vilket 
gör att de blir väldigt ojämna i sina skolresultat.  
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5.1.3 Hur upplever rehabiliteringspersonal, lärare och föräldrar att skolans 
stödinsatser fungerar för barn med en förvärvad hjärnskada?  

 
”Nej! Barnen har ett väldigt dåligt skydd både från skola och myndigheter”. 

 
Flera av de intervjuade upplever att de stödinsatser som finns för dessa barn inte är 
tillräckliga på grund av att de kunskaper som finns om dessa barn är alltför begränsade. En 
av de intervjuade menar att det skulle behövas mer specialistkompetens för att hitta de rätta 
vägarna för dessa barn. Hon ställer sig också frågan. ”Hur är skolan utformad idag?” ”Hur 
ska skolan kunna handha problemen när inte kompetensen finns tillgänglig?” 
 
En av de intervjuade menar att stödinsatserna är tillräckliga om bara viljan finns. Hon 
menar att olika yrkeskategorier då kan samverka för att sätta in de stödinsatser som barnet 
har behov av. Samma person menar att svaret lika gärna kan bli ett nej, mycket beroende på 
skolans ekonomi och rektors attityd till problematiken. Mycket vilar även på den lärare 
som tar emot barnet i sin klass.  
 

”ett guldkorn kan vara ett engagerat arbetslag”.  

En av de intervjuade menar att det vore bra med en alternativ skola med hög kompetens 
bland personalen, då kan personalen väva in rehabiliteringen i undervisningen. Hon berättar 
att skolan idag inte har resurser, kapacitet och möjlighet att ta hand om barnen på ett 
lämpligt sätt och beskriver att det inte finns någon skolform som passar barn med 
förvärvade hjärnskador.  
 
Flera av de intervjuade menar att det är viktigt att skolorna individanpassar undervisningen 
för elever med en förvärvad hjärnskada. Några beskriver vikten av att kartlägga barnets 
behov av hjälpmedel, stöd och inlärningsteknik för att eleven ska ha möjlighet att lyckas.  
 
Neuropsykologen anser att det optimala för många av dessa barn vore om de fick läsa efter 
både grundskolans och särskolans kursplan, då de oftast är väldigt ojämna i sina profiler. I 
Stockholm kallar man kallar detta för samverkanskraft. Avslutningsvis så säger hon att 
skolsystemet i Sverige är oflexibelt och inte gynnsamt för barn i behov av särskilt stöd. 
 
En annan beskriver att specialpedagogiska institutet stöttar barn och föräldrar genom att 
vara ute i skolorna och informera, handleda samt föreläsa för lärare och övrig skolpersonal 
om hur de ska hantera de specifika svårigheter som elever med en förvärvad hjärnskada 
kan uppvisa. 
 
Flera av de intervjuade tar upp att struktur, tid och tydlighet är viktigt att tänka på i en 
undervisningssituation med dessa elever. Tre av de intervjuade berättar att ett flertal av de 
elever som återvänder till skolan har kognitiva problem vilket innebär att de har svårt att 
fokusera, planera och minnas. 
 

”Man måste ge dessa elever strategier för att lyckas” 

 
En person menar att barnets beteende varierar från dag till dag och från minut till minut. 
Det som fungerade igår fungerar inte idag, vilket kan vara mycket frustrerande för såväl 
eleven som elevens lärare och dess omgivning. 
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En annan av de intervjuade anser att läraren behöver vara lyhörd, förstående och ha en 
noggrann uppsikt över barnet under hela skoldagen. Hon menar att barnen ofta inte har 
någon motivation och drivkraft när de återvänder till skolan. De är trötta och visar inget 
större intresse för skolarbetet. Mycket på grund av att de har problem med sin uppmärk-
samhet, uthållighet och vakenhet menar en av de intervjuade. Hon belyser även att barnet 
har en låg utmattningströskel och kan vara apatiskt.  
 
En av specialpedagogerna poängterar att man hela tiden måste tänka på hur man kan 
underlätta för barnet ”Ett sätt är att barnet har ett personligt schema”. All information ska 
visualiseras då barnets hjärna inte har förmågan att ta in muntlig information. Hon säger 
vidare att barnet behöver en sekreterare då de inte har förmågan att skriva av från tavlan. 
”Det blir alldeles för många moment för barnet. Först måste barnet titta på tavlan. Därefter 
titta ner på sitt papper och dessutom komma ihåg vad det stod på tavlan. När barnet tittar 
ner på pappret så har det redan glömt vad som stod på tavlan. ”Det är inte rimligt att kräva 
att barnet ska klara av en sådan situation”, säger hon. 
 
En specialpedagog menar att barnen är väldigt trötta och klarar sällan av att arbeta mer än 
tio minuter i sträck. Man kallar det för hjärntrötthet.   Det är oerhört viktigt att läraren är 
medveten om det och har en strategi för att stötta barnet i denna problematik. Hon menar 
att det är bra att ha en klocka som påminner både barnet och läraren om att ta en kort paus. 
Det kan vara i form av att gå och vila, dricka vatten, eller byta arbetsuppgift t.ex. att rita 
eller något annat som barnet tycker är roligt. Om man nonchalerar dessa signaler så är det 
troligt att barnet inte kommer att orka med resten av dagen, vilket i sin tur innebär att 
eventuella eftermiddagsaktiviteter som att leka med kompisar eller andra aktiviteter inte 
kommer att fungera. För det som är viktigt för barnen är, att fungera i olika sociala 
sammanhang då de behöver bygga upp sitt sociala liv igen.  
 

”Tid, barnet behöver tid, tålamod och förståelse” 

En person säger att barnen ser ut som vanligt och att ett av problemen kan vara att man inte 
riktigt vet vad barnet hade lärt sig innan det skadades. Barn med en förvärvad hjärnskada 
behöver hjälp med att synliggöra sina problem. Hon understryker även hur viktigt det är att 
ha en tät kontakt med familjen. 
 
 Flera av de intervjuade anser dessutom att barnet behöver en rad åtgärder för att klara av 
sina skoldagar. Att tillsammans med barnet göra en individuell planering, med mål som är 
realistiska, ge barnet möjlighet till återkommande samtal med kurator eller skolpsykolog. 
De menar att samtliga elever ska ha en individuell handlingsplan och vid behov ett 
åtgärdsprogram som barnet och föräldrarna upprättar tillsammans med läraren.   
 
En person svarar att vi finns kvar som ett stöd och bollplank för barnet och dess familj när 
barnet återvänder till sin hemskola. 

 

”Man glömmer ofta att många av familjerna kastas in i en situation som de aldrig varit i tidigare det 
är ett stort trauma”. 

 
Under den tid som barnet är på rehabiliteringen förs en ständig dialog med alla berörda 
parter. Det vill säga, hemmet, skolan och personalen inom teamet. När barnet slutar på 
resursskolan så har man ett överlämningssamtal och det finns alltid möjlighet att ta kontakt 
med oss igen säger hon. 
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En specialpedagog framhåller att de inte släpper eleven direkt, utan är med på konferenser 
och möten med skolan. Skolan är viktig och vi hjälper dem att se helheten och kan hjälpa 
till med handledning av personalen på skolan. 
 

”Vi ser till att det börjar bra och om inte något funkar så får familjen kontakta oss”.  

 

5.2 Resultat av enkätsvaren från föräldrarna.  
 
Av nedanstående diagram 1 framgår det hur föräldrarna svarat på tre av frågorna. 

Diagram 1. Enkätsvar från föräldrarna 
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Fråga 1: Skolans beredskap och kunskaper för att ta emot ett barn med förvärvad 
hjärnskada? 

Fråga 2: Har lärare de kunskaper som krävs för att ta emot ett barn med förvärvad 
hjärnskada? 

Fråga 3: Är skolans stödinsatser som finns för ditt barn är tillräckliga? 
 

 
 

5.2.1 Vilken beredskap har skolan för att ta emot barn med förvärvad 
hjärnskada? 
Av de elva föräldrar som har svarat på enkäten så tar sex av dem helt och hållet avstånd 
från att skolan har den kunskap och beredskap som krävs, för att ta emot ett barn med en 
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förvärvad hjärnskada. Två av dem tar delvis avstånd och en håller delvis med om att skolan 
har den kunskapen. Två familjer håller helt och hållet med om att skolan har de kunskaper 
som krävs för att ta emot deras barn. 
 
En förälder skriver att: 
 

”De har visat en stor vilja och engagemang” 

 

5.2.2 Vilka kunskaper har enskilda lärare om hur en hjärnskada kan påverka 
skolarbetet? 
Fyra av föräldrarna tar helt och hållet avstånd från att den/de lärare som de varit i kontakt 
med har de kunskaper som krävs för att ta emot deras barn. Tre av dem tar delvis avstånd 
från att läraren har vad som krävs. Två föräldrar håller delvis med om att läraren har 
kunskaperna och två av dem håller helt och hållet med om att läraren har de kunskaper om 
krävs för att ta emot deras barn. 
 
En förälder skriver: 

 

”De var ej så pålästa innan, men de har läst på och fått utbildning”. 

 
Jag bor på en liten ort skriver en av föräldrarna och menar att lärarnas kunskap från början 
har varit noll, men att de har tagit till sig det som vi har informerat om. ”Jag har fått lära 
dem allt ” skriver föräldern. 
 
Flera av föräldrarna anser att det är av stor vikt att lärarna har en god kontakt med 
personalen inom rehabiliteringen och lyssnar på dem. Någon menar att lärarna ska vara 
öppna för att skolsituationen kan förändras och vara noga med att ge återkoppling till 
föräldrarna. 
 
En förälder skriver: 
 
”ofta har lärarna redan diskuterat sinsemellan och sedan kontaktat mig vilket är positivt” 
 
En förälder menar att det behövs mer kunskap för lärarna för att de ska kunna ”hantera” 
barn med förvärvad hjärnskada.  
 

5.2.3 Upplever ni att de stödinsatser som finns för ditt barn är tillräckliga? 
 
Tre av föräldrarna tar helt och hållet avstånd från att de stödinsatser som finns för deras 
barn är tillräckliga. Fem av dem håller delvis med om att de stödinsatser som finns är 
tillräckliga. Tre av föräldrarna håller helt och hållet med om att de stödinsatser som finns 
för deras barn är tillräckliga. 
 

”Hänsyn till den enskilda personens ork och behov av egen takt”. 

En av föräldrarna anser att barnet ska ha assistent från det att barnet återvänder till skolan 
och hela skoltiden ut, oberoende av barnets kunskapsnivå. Föräldern skriver vidare att 
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barnet behöver påputtning i alla stadier även om barnet har kunskapen så behöver de en 
hjälpmotor. 
 
Flera av föräldrarna menar att det som borde prioriteras är kompetensutveckling av lärarna 
i form av litteratur, kurser och handledning.  En av föräldrarna upplever att möjligheterna 
till kompetensutveckling finns, men att den inte tas tillvara av skolor och kommuner. 
En förälder skriver att skolan och lärarna från början inte hade kompetensen men att de 
gjort allt för att stötta mig och min son. Hon skriver vidare att inget har saknats i form av 
resurser, material och specialpedagogik.  
En förälder skriver att: 
 

”Ta hänsyn till varje barns behov och inte behandla alla lika. Varje barn med hjärnskada har olika 
behov”. 

En förälder skriver att de har haft ”turen” att ha en skola med LSI-klasser (långsam 
inlärning).”Lärarna i dessa klasser är väldigt öppna för nytänkande och eleverna har 
individanpassad skolgång”. ”Men det som är mycket tydligt är att det går barn med ADHD 
och andra diagnoser i klassen.” ”Vårt barn som har en hjärnskada har helt andra behov och 
känner ofta att hon inte ”passar in”.  
 
En förälder menar att skolan inte tar hänsyn till barnet och dennes förutsättningar, hon 
skriver vidare att barnet har problem med kamrater och lärare. Hon skriver att: 
 

”Man upplever en total hopplöshet och ser sitt barn leva åsidosatt”. 

En förälder skriver att det mesta går efter barnets önskemål och hur han mår, han får 
gå ifrån lektionerna och vila när han är trött. 

 
En förälder påpekar att de hela tiden har fått en bra behandling från sjukvården, rehabiliteringen och 
skolan. 

5.3 Resultat av enkätsvaren från lärare. 
Av nedanstående diagram 2 framgår det hur lärarna svarat på fyra av frågorna. 

Diagram 2. Enkätsvar från lärarna 
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Fråga 1: Har skolan den beredskap som krävs för att ta emot  

en elev med en förvärvad hjärnskada? 

Fråga 2: Har du som lärare den kunskap som krävs för att ta 

emot en elev med en förvärvad hjärnskada? 

Fråga 3: Är stödinsatserna som finns för dessa elever är tillräckliga? 

Fråga 4: Kan en elev med en förvärvad hjärnskada bli socialt utstött? 
 

(Svar på den öppna fjärde frågan har redovisats i det sammanhang som svaret berör.) 

5.3.1 Vilken beredskap har skolan för att ta emot barn med förvärvad 
hjärnskada? 
 
Tre av lärarna tar helt och hållet avstånd från att skolan har den beredskap som krävs för att 
ta emot en elev med en förvärvad hjärnskada. En lärare tar endast delvis avstånd och två 
håller delvis med om att skolan har en bra beredskap för att ta emot en elev med förvärvad 
hjärnskada. En lärare har ingen åsikt i denna fråga. 
 

5.3.2 Vilka kunskaper har enskilda lärare om hur en hjärnskada kan påverka 
skolarbetet? 

 
Fem av lärarna tar helt och hållet avstånd på frågan om de upplever att de har den kunskap 
som krävs, för att ta emot en elev med en förvärvad hjärnskada.  
Två av dem håller delvis med om att de har den kunskap som krävs för att ta emot en elev. 
Av de sju lärare som svarat på enkäten har tre av dem en elev med förvärvad hjärnskada. 
Fyra av dem har tidigare haft en elev med en förvärvad hjärnskada. 
 

5.3.3 Upplever ni att skolans stödinsatser fungerar för barn med en förvärvad 
hjärnskada?  

 
Tre av lärarna tar helt och hållet avstånd på frågan om de anser att stödinsatserna för dessa 
elever är tillräckliga. Två av lärarna tar delvis avstånd och två lärare har ingen uppfattning i 
frågan. 
 
Tre lärare håller delvis med om att eleverna kan bli socialt utstötta. En lärare håller helt och 
hållet med om detta påstående och två lärare har ingen uppfattning. Dock tar en av lärarna 
delvis avstånd till att elever med en förvärvad hjärnskada kan bli socialt utstötta och hamna 
utanför gemenskapen i klassen. 
 
En lärare svarar att det är viktigt att finnas till hands och försöka öka kraven vartefter 
barnet kommer ifatt skadan. Läraren skriver vidare att det är viktigt att ta till hjälpmedel 
som är bra för barnet och som gör att det kan sköta sitt skolarbete. En annan lärare menar 
att det är viktigt att ge rimliga uppgifter och att stötta barnets självförtroende. Hon skriver 
vidare att barnet behöver uppgifter som utmanar men inte sänker.  
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Flera lärare anser att barnet ska gå i en liten undervisningsgruppgrupp. Där har barnet 
större möjligheter att få det stöd som behövs. För att få möjlighet att lyckas och utvecklas i 
sin egen takt i skolan. Flera av dem anser att ett barn med en förvärvad hjärnskada behöver 
en assistent. En lärare menar att det är av stor vikt att få information från läkare och 
rehabiliteringspersonal för att kunna förstå hur barnet kan bli i olika inlärningssituationer.  
 
En av lärarna skriver att det är viktigt att se barnet utifrån den ålder som det skulle ha om 
inte skadan hade inträffat. Hon skriver vidare att det är viktigt att få igång vardagen för 
barnet så fort som möjligt. Slutligen så menar en av lärarna att man ska se barnet för vad 
det är och inte döma ut det för att det har drabbats av en förvärvad hjärnskada.   
 
Svar på den öppna fjärde frågan har redovisats i det sammanhang som svaret tar berör. 

6 Diskussion  

6.1 Vilken beredskap har skolan för att ta emot elever med förvärvade 
hjärnskador? 
 
I resultatet framgår det, att personalen som arbetar med rehabilitering av barnen upplever 
att skolans beredskap för att ta emot dem inte är så stor. Dock har de en viss förståelse för 
problemet. Rehabiliteringspersonalen menar att antalet barn med denna problematik är en 
liten grupp, och att de berörda skolorna sällan eller aldrig träffat ett barn med förvärvad 
hjärnskada. Enligt von Zweigbergk (1997) är dessa barn en heterogen grupp som kommit i 
skymundan, vilket troligen leder till att personalen på landets olika skolor inte har den 
beredskap som krävs för att ta emot ett barn med en förvärvad hjärnskada. Rehabiliterings-
personalen menar vidare att det vore önskvärt om skolorna var mer insatta i problemet och 
hade större kunskaper om barn i behov av särskilt stöd. 
 
Ingrid Hagberg-van´t Hooft beskriver i sin avhandling från Karolinska Institutet(2005) om 
en metod som har visat sig ha en bestående och positiv effekt på minnesfunktioner och 
uppmärksamhet hos barn med förvärvade hjärnskador. Vid rehabiliteringen får barnen 
genom träning lära sig strategier för att kompensera sina svårigheter, enligt en av de 
intervjuade. Hon säger vidare att detta har mycket positiva effekter på barnen, som genom 
denna metod kommer att kunna kompensera de kognitiva svårigheter de har fått genom 
skadan. 
 
Min tanke är då om inte detta är en metod som kan vara ett stöd vid integreringen i barnets 
hemskola? Då det är väldigt viktigt att vuxna hjälper barnen att utveckla strategier för att 
kunna hantera den information som är nödvändig för skolarbetet. Men är det verkligen 
rimligt att alla barn ska anpassa sig till skolan, borde inte skolan gå halva vägen och möta 
barnen där de står?  
 
Av de föräldrar som intervjuats så tar drygt hälften av dem avstånd från att skolan har den 
beredskap som krävs för att ta emot deras barn. Sannolikt så upplever de en viss ensamhet 
och utsatthet i den situation de befinner sig i. Detta är föräldrar som har ett barn som är 
skadat för livet säger Kihlgren (2006). Hon säger vidare att inget barn med förvärvad 
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hjärnskada är det andra likt och att barnens utveckling ofta är ojämn. Barnen behåller vissa 
av sina förmågor efter skadan men förlorar andra skriver hon vidare. Jag menar då att det 
troliga är när barnet och föräldrarna återvänder till skolan efter barnets sjukhusvistelse och 
rehabilitering, kan det vara svårt för skolpersonalen att förbereda sig på mötet med barnet 
och dess föräldrar. Av de intervjuade föräldrarna uttrycker några av dem att de upplever att 
skolan har satt sig in i barnets problematik och arbetat för att få den insikt och de kunskaper 
som krävs för att ta emot ett barn med en förvärvad hjärnskada.  
 
Några av lärarna uppfattar dock att skolan har den beredskap och kunskap som krävs för att 
ta emot dessa barn i skolan. De upplever att skolan har resurser att ta emot ett barn med en 
förvärvad hjärnskada. Kan det bero på att de har fått stöd och kompetensutveckling genom 
skolans försorg? En annan förklaring kan vara att just dessa lärare har tidigare erfarenhet av 
barn med förvärvad hjärnskada.  
 
Andra av de intervjuade lärarna är däremot av åsikten att skolan inte har den beredskap 
som krävs för att ta emot ett barn med en förvärvad hjärnskada. En fråga jag då ställer mig 
är hur lärare och tjänsteman i den offentliga sektorn ska förhålla sig till den situation som 
uppstår, när skolan får en elev till klassen som har en förvärvad hjärnskada? 
 
Hur ska då personalen på de skolor som har barn med förvärvad hjärnskada erhålla de 
kunskaper som krävs för att barnen ska få en adekvat utbildning? I skolverkets rapport 
Accepterad men sär-skild (1999) skriver författarna att en förutsättning kan vara att olika 
personalgrupper på skolan samverkar och samplanerar för att skapa en gemenskap. Detta 
för att alla elever på likvärdiga villkor ska kunna delta i det som händer på skolan. 
Ytterligare en avgörande faktor som kan ge skolan en god beredskap för att ta emot ett barn 
med förvärvad hjärnskada, är att ha en hög medvetenhet om barnets problematik. Skolan 
bör ha ett väl fungerande elevhälsoteam som har det övergripande ansvaret för barn i behov 
av särskilt stöd. 
 
Enligt vad jag erfar så är vistelsen på skolan med inriktning på rehabilitering en mycket bra 
start efter barnets skada. Eleven får på skolan en möjlighet att i lugn och ro tillsammans 
med professionell personal utvecklas i sin egen takt. Många av dessa barn har skadats i 
frontalloben, vilket innebär att skadan inte syns och märks utifrån. Det medför att 
omgivningen har svårt att förstå barnets problem, även barnets föräldrar kan ibland ha 
svårigheter att inse att barnet efter skadan inte är samma barn som tidigare. 
 
I socialstyrelsens skrift, Ta ansvar för samverkan (2005) står det att barn kan vara beroende 
av de stödfunktioner som finns i samhället på olika nivåer direkt eller indirekt. Sambandet 
mellan fungerande samverkan och tydligt ansvar beskrivs på tre olika nivåer: individnivå, 
organisationsnivå och samhällsnivå detta för att kunna analysera problem och lösningar ur 
ett helhetsperspektiv med barnet i fokus. Jag menar att om personalen från skolan har 
kontakt med de olika verksamheter som finns runt barnet och dess familj, kan de till-
sammans finna möjligheter att hitta lösningar ur olika perspektiv. Skolan kan då med 
gemensamma krafter ha en god beredskap för barnet när det kommer tillbaka efter sin 
rehabilitering. 
 
Enligt (Lpo 94) kan man läsa att skolans uppdrag är att ge varje barn en likvärdig 
utbildning. Men en likvärdig utbildning behöver inte betyda att man utformar under-
visningen på samma sätt överallt. Vidare står det att hänsyn ska tas till alla elevers olika 
behov och förutsättningar (Lpo 94). Det jag vill belysa är att varje barn som går i skolan 
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har rätt till undervisning och ställer frågan om det finns anledning för vissa skolor att vara 
självkritiska? Har skolan lyckats med sitt uppdrag att ta tillvara varje barns olika behov och 
villkor?  
 
En viss samstämmighet kan jag dock finna bland en del av den intervjuade rehabiliterings-
personalen, som anser att en del av skolorna uppvisat stor vilja och engagemang för att ge 
barnen en god utbildning. En del av den kritik som några av de intervjuade framför är att 
skolan är oflexibel som organisation och att det är svårt att hitta skolformer som passar 
barnen. Enligt skolverket (2006) är utbildning en demokratisk rättighet och att två av 
nyckelorden är delaktighet och tillgänglighet.  Den fråga jag då ställer mig är om det är 
rimligt att inte alla barn får samma förutsättningar i ett samhälle som enligt lag ska 
garantera lika behandling och rättigheter?  
 
Sammanfattningsvis är den samlade bilden av de framkomna svaren att skolan inte har den 
beredskap som behövs för att möta de elever som drabbats av en förvärvad hjärnskada.  

 

6.2 Vilka kunskaper har enskilda lärare om hur en hjärnskada kan påverka 
skolarbetet? 
 
Det jag generellt kan konstatera utifrån resultaten av intervjuerna och enkäterna är att det 
finns en viss samstämmighet bland föräldrar, lärare och rehabiliteringspersonal om att 
enskilda lärares kunskaper om hur en förvärvad hjärnskada kan påverka ett barns 
skolarbete inte är så stort. Enligt Fyrberg (2004) har barn med en förvärvad hjärnskada 
kognitiva svårigheter, vilket medför att de har stora brister i sin uppmärksamhets-, minnes 
och koncentrationsförmåga. Dessutom är deras förmåga att planera inte särskilt stor. Detta 
kan vara en av orsakerna till att lärare har svårt att förstå det enskilda barnets problematik. 
 
Utifrån de resultat jag fått kan det göras flera olika tolkningar. Föräldrarnas upplevelse är 
att lärarna inte har den kompetens som krävs för att ta emot ett barn med en förvärvad 
hjärnskada, vilket i sig inte är konstigt då lärare sällan möter dessa barn i någon större 
omfattning. Flera av föräldrarna är dock positiva och menar att många av lärarna är öppna 
för att ta emot den information och kompetensutveckling som de erbjuds. 
 
Enligt skriften Elever med förvärvad hjärnskada (2003), står det att lärare är tvungna att 
skaffa sig kunskaper om elevens totala situation och hur handikappet yttrar sig. Lärare 
måste ta reda på var barnet står socialt, intellektuellt och emotionellt. Tar lärare emot en 
elev med en förvärvad hjärnskada, så anser nog majoriteten av dem att det är självklart att 
ta del av det som erbjuds i form av kompetensutveckling. 
 
Några av föräldrarna erfar att de fått arbeta hårt för att få förståelse för barnets utsatthet. En 
majoritet av lärargruppen menar också att deras kunskaper är begränsade, vad det gäller 
barn med förvärvad hjärnskada. Enligt en av de intervjuade är det inte så konstigt att inte 
lärarna har de kunskaper som fordras, då dessa barns problematik inte diskuteras under 
lärarutbildningen. Är det rimligt att enskilda lärare ska förväntas ha de kunskaper som 
krävs för att möta, undervisa och förstå en elev med förvärvad hjärnskada? 
 
Personalen som arbetar inom rehabiliteringen upplever att många av de lärare som de har 
varit i kontakt med visar ett stort engagemang. De menar vidare att det är viktigt att öka 
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personalens kunskaper om barn med förvärvad hjärnskada. Barn med en förvärvad 
hjärnskada är ofta svåra att diagnostisera enligt Fyrberg (2004).  
 
Skolan som organisation möter en mångfald av elever i behov av olika stödinsatser. Hur 
kan skolan agera för att släppa in andra instanser som t.ex. sjukvård och rehabilitering för 
ett samarbete? För att ge lärarna den utbildning och kunskap som de är i behov av för att ha 
möjlighet att ge barnen en skolgång som fungerar. 
 
Något som framkommit är att lärarna upplever att klasserna blivit större och kraven på 
lärarna ökat i form av mer administrativt arbete. Dessutom har de stora krav på sig, där det 
förväntas att de ska möta varje enskild elev där den befinner sig utvecklingsmässigt. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att den personal som arbetar med barn med för-
värvade hjärnskador alla värnar om att återgången till skolan ska gå så smidigt som möjligt. 
De arbetar alla mot samma mål och gör allt som står i deras makt för att barnet ska få en 
bra nystart i skolan. 
 

6.3 Hur fungerar skolans stödinsatser för elever med en förvärvad 
hjärnskada? 

 
Jag upplever utifrån de intervjuer som jag gjort att de stödinsatser som finns för barn med 
förvärvad hjärnskada inte är tillfredsställande. En del av personalen som arbetar inom 
rehabiliteringen menar att varken kunskaperna eller kompetensen räcker till för barn med 
en förvärvad hjärnskada. Även majoriteten av lärarna är av den åsikten att stödinsatserna 
inte är tillräckliga. I ett fall som detta kan tänka sig att ansvaret ligger på den enskilda 
skolans rektor som ska se till att personalen får möjlighet till kompetensutveckling. Dock 
kan jag se att de intervjuade lärarna var positiva till kompetensutveckling. 
 
I föräldragruppen så är endast ett fåtal negativt inställda till de stödinsatser som skolan 
tillhandahåller. Några av dem håller delvis med om att de stödinsatser som finns är 
tillräckliga och några av föräldrarna är positivt inställda till skolans stödinsatser för deras 
barn. Som jag tolkar det så har de föräldrar som är positiva haft goda erfarenheter av 
skolans vilja att stötta barnet. 
 
Något som jag finner intressant är att rehabiliteringspersonalen och lärarna upplever att 
stödinsatserna för barnen inte räcker till. Hur kan det tolkas? Möjligen kan man tänka sig 
att lärarna och personalen inom rehabiliteringen med sin kompetens och sin professionella 
inställning ställer högre krav på skolan och dess kvalitet och innehåll. Föräldrarna däremot 
värderar förmodligen andra företeelser som skolpersonalens bemötande och engagemang. 
Men kan det vara så att vissa av de föräldrar som ställt upp och svarat på enkäten, är de 
som kommit längre i sitt sorgearbete och börjat acceptera den situation som barnet och 
familjen befinner sig i? Samt att de som förmedlat kontakten medvetet valt ut föräldrar som 
de uppfattar kommit vidare och därmed orkar besvara en enkät.   
 
En av de intervjuade personerna som arbetar inom rehabiliteringen anser att mycket beror 
på rektors attityd och skolans resurser, men även läraren i den mottagande klassen har ett 
stort ansvar för att stödinsatserna ska fungera. Det är rektorn på den mottagande skolan 
som har det övergripande ansvaret för att barnet ska få de stödinsatser som krävs. 
Hammarberg (1995) skriver att man i barnkonventionens artikel 23 kan läsa att, 
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konventionsstaterna ska möjliggöra att barn med olika handikapp ska kunna leva ett liv 
som främjar självförtroende. De ska också göra det möjligt för barnet att aktivt delta i 
samhället och få utbildning.  Borde inte samhället ta ansvar för att dessa utsatta barn ska få 
samma förutsättningar som friska barn till en likvärdig utbildning. Oberoende av var de är 
bosatta i landet.  
 
En av föräldrarna menar att barnen behöver en assistent för att klara av sin skoldag då 
många av dem inte har någon egen motivation. Även ett flertal av de intervjuade lärarna 
anser att barnen bör ha assistent, alternativt möjlighet till liten grupp. Även i skriften Elever 
med förvärvad hjärnskada (2003) påtalar man att en del barn kommer att behöva en 
assistent, alternativt få möjlighet att gå i liten grupp. Det är viktigt att kartlägga barnens 
svårigheter och ta reda på var de befinner sig utvecklingsmässigt då det kan dröja många år 
efter avslutad rehabilitering innan man kan se omfattningen av skadan.  
 
Enligt Strandberg (2006) behövs det en bättre samordning av stödinsatser för personer med 
förvärvade hjärnskador som kan förbättra den långsiktiga rehabiliteringen. Strandberg 
(2006) skriver även att en hjärnskada ofta leder till en identitetskris, personen man var en 
gång finns inte längre. Jag upplever att detta kan vara ett stort problem för barnet då det 
återvänder till skolan, där man förväntar sig att allt ska vara som vanligt och att barnet ska 
ha samma kapacitet som det hade innan skadan. Det syns oftast inte utanpå att barnet har en 
förvärvad hjärnskada, vilket troligen förstärker den identitetskris som barnet går igenom då 
det barn som fanns innan skadan uppkom inte är detsamma som tidigare. Om barnet själv 
inte har insikt i hur skadan har förändrat dennes kapacitet och förutsättningar i skol-
situationen så är det svårt för lärare att inse barnets behov av stödinsatser. Hur kan man då 
som lärare förhålla sig till den problematik som uppstår när barnet återvänder till skolan? 
 
Utifrån resultatet av intervjuerna kan jag konstatera att detta är barn som kommer att 
behöva stödinsatser under en lång tid framöver, troligen hela skoltiden. Barn och ungdomar 
som fått allvarliga skallskador blir sällan helt färdigrehabiliterade menar Ekberg & Olsson 
(1994). Arbetet med att mildra följderna av barnets skada kommer alltid att vara en del av 
barnets vardag skriver de. Som jag tolkar det så kommer många av dessa barn inte att orka 
med hela skoldagar från början, vilket ställer stora krav på flexibilitet från skolans sida. 
 
Många av barnen som har skador i frontalloben har stora problem med sina kognitiva 
funktioner och kan behöva placeras i liten grupp Krogstad (2001). Enligt en av de 
intervjuade föräldrarna kan det vara ett bekymmer då hon upplever att hennes barn 
placerats i en liten grupp tillsammans med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder. 
Hon menar att det inte är optimalt för barn som har en förvärvad hjärnskada att gå 
tillsammans med barn med ADHD eller liknande diagnos. 
 
Hur kommer sig att det kan vara ett bekymmer att placering av barn med förvärvade 
hjärnskador tillsammans med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder? En 
anledning kan vara att barn med en förvärvad hjärnskada ofta är trötta, okoncentrerade har 
svårt med sina minnesfunktioner och höga ljud. Det som dessa barn behöver är en lugn 
miljö, vilket kan vara svårt att få i en liten grupp där man placerat barn med AD/HD eller 
liknande problematik. Enligt min erfarenhet så är även dessa barn okoncentrerade, men de 
är även ofta explosiva vilket gör att barn som har en förvärvad hjärnskada inte får tillgång 
till den lugna miljö som vore det optimala för dem. 
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Barn med förvärvade hjärnskador är en liten grupp och forskningen tyder på att de flesta 
patienterna är nöjda med de akuta vårdinsatserna och den efterföljande rehabiliteringen. 
Vilket även en av föräldrarna i min studie upplever. Då denna grupp är liten anser jag inte 
att det är rimligt att kräva att skolorna ska ha den beredskap som krävs för att ta emot ett 
barn med förvärvad hjärnskada. Jag menar att ett proffsteam inledningsvis skulle kunna gå 
in och informera och stötta skolan och fortsättningsvis följa upp och handleda lärarna i 
deras arbete.  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att för barn med en förvärvad hjärnskada och 
deras föräldrar, är det ytterst viktigt att det finns stödinsatser på alla nivåer. Detta för att 
barn och föräldrar ska få möjlighet att bearbeta den sorg de känner och få en möjlighet att 
tala om den traumatiska händelse som förändrat deras liv.   

6.4 Metoddiskussion 
 
Min avsikt inledningsvis var att genomföra en semistrukturerad intervju med personal som 
arbetar inom rehabiliteringen av barn med förvärvade hjärnskador, för att få kunskap i hur 
de uppfattar att barnet klarar av återgången till skolan. Jag hade också för avsikt att ta reda 
på om de intervjuade upplever att skolan som organisation och lärare har de kunskaper som 
är nödvändiga för att ta emot ett barn med förvärvad hjärnskada. 
 
Då jag hade startat mitt arbete insåg jag att studien skulle bli betydligt mer intressant med 
åsikter från föräldrar och lärare hur de upplever barnets återgång till skolan. Enligt min 
uppfattning var det viktigt att ta in information från flera olika parter för att få en bredare 
bild av problematiken. Jag valde då att utöka studien med enkäter som skickades ut till 
lärare och föräldrar. Den metod som jag valde för att genomföra min studie är metod-
triangulering vilket innebär att man kan få fram olika typer av data i samma ämne och 
förstå ämnet på ett vidare sätt och se saker ur olika perspektiv enligt Denscombe (2006).  
 
Jag har gjort sex intervjuer med specialpedagoger, neuropsykolog samt en enhetschef som 
alla arbetar på olika sjukhus, skolor med inriktning på rehabilitering samt special-
pedagogiska institutet. Jag upplever att rehabiliteringspersonalen har stora kunskaper om 
barn med förvärvade hjärnskador. Intervjuerna genomfördes på deras olika arbetsplatser, 
vilket även gav mig möjlighet att få se de olika institutioner som de arbetade på.  Jag har 
transkriberat intervjuerna som blev på cirka 4,5 timme. Därefter har jag sammanställt dem 
och använt mig av det som jag ansåg vara relevant för min studie då jag fick mycket 
information från de intervjuade. 
 
Intervjuer anser jag var en lämplig metod för att få insikt i hur personalen arbetar med 
barnen och deras föräldrar efter skadan. Jag upplever att jag genom intervjuerna fick en god 
kännedom om den problematik som uppstår när ett barn får en förvärvad hjärnskada. Min 
upplevelse är att jag genom intervjuerna fick möjlighet att följa barnets väg från skadans 
uppkomst till att det åter började skolan och de olika svårigheter som barnen kunde stöta 
på. 
 
Då jag valde att även använda mig av enkäter blev studien mer tidskrävande än jag hade 
räknat med då det var svårt att få tag på föräldrar. Jag kontaktade personal som arbetar 
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inom rehabiliteringen på flera orter i landet och fick genom deras försorg möjlighet att 
förmedla enkäterna till föräldrarna. Jag fick även kontakt med lärare via personalen som 
arbetar inom rehabiliteringen.   
 
De enkäter som jag skickade ut till sexton föräldrar och sju lärare gav mig ytterligare en 
dimension på uppfattningen om skolans och lärarnas beredskap och kunskaper om hur barn 
med en förvärvad hjärnskada ska få hjälp och stöd när det återvänder till skolan. De svar 
jag fick från föräldrarna och lärare gav mig mycket information och svar på mina 
frågeställningar, i enkäterna fanns det möjlighet att skriva egna tankar och åsikter under 
övrigt, vilket de flesta av respondenterna gjort. Många av lärarna och föräldrarna har skrivit 
väl genomtänkta och intressanta kommentarer som gett mig värdefull information till min 
studie.   
 

6.5  Förslag på vidare studier 
 

• Liknande studie med en undersökningsgrupp bestående av barn- och ungdomar 
 

• Kartläggning av pedagogiska inlärningsstrategier för elever med förvärvade 
hjärnskador 

 
• I vilken utsträckning påverkar negativ själbild rehabiliteringsprocessen 

 
• Internationellt perspektiv på ”Att möta en elev med förvärvad hjärnskada” 
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                                                                                                                             Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

 
Problem formulering: 
 
I vilken omfattning har skolorna beredskap för att kunna ta emot elever med förvärvade 
hjärnskador? 
 
 
Intervjuform: 
 
Halvstrukturerad intervju.  
 
 
Inledning: 
 

• presentation 
• intervjuns syfte 
• uppläggning 
• tid 
• etiska aspekter 
• användning av resultaten 
• återkoppling 

 
 
Bakgrundsinformation: 
 

• yrke 
• utbildning 
• yrkeserfarenhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                              39

                                                                                                                                             Bilaga 2                                 
Intervjufrågor 

 
 
 
1. Hur arbetar du idag med elever som har en förvärvad hjärnskada? 
 
 
 
2. Vad upplever du att det finns det för olika stödinsatser för elever med en förvärvad         
    hjärnskada?   
 
 
 
3. Upplever du att de stödinsatser som finns för elever med en förvärvad hjärnskada är  
    tillräckliga? 
 
 
 
4. Upplever du att skolan har den beredskap som krävs för att emot en elev med en 
förvärvad         
    hjärnskada?    
 
 
 
5. Upplever du att lärare har den kunskap som krävs för att ta emot ett barn med en 
förvärvad  
   hjärnskada? 
 
 
 
6. Vad anser du är viktigast att tänka på i en undervisningssituation med en elev med 
förvärvad hjärnskada? 
 
 
 
7. Vad har ni för möjlighet att stötta eleven när den återvänder till skolan? 
 
  
 
Vänliga hälsningar  Ann-Christin Eriksson 
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                                                                                                                                  Bilaga 3 
 
 
Till föräldrar med barn med förvärvad hjärnskada 
 
 
Mitt namn är Ann-Christin Eriksson och jag går min sista termin på lärarhögskolan i 
Stockholm där jag läser till Specialpedagog. Under hösten kommer jag att skriva en D-
uppsats om barn med förvärvad hjärnskada och hur deras skolsituation ser ut. 
 
Det som är viktigt för mig är att få veta hur stödinsatserna på skolan ser ut för ditt barn 
efter sin hjärnskada. Att komma tillbaka till skolan efter allt man gått igenom kan vara en 
svår och krävande situation för ditt barn. 
 
Detta brev sänder jag till dig som förälder i förhoppning om att få svar på min 
undersökning så att jag kan slutföra min uppsats, samtidigt som jag sätter fokus på barnen 
som behöver allt stöd de kan få och samtidigt öka kunskapen hos skolpersonalen. 
 
Jag kommer att intervjua personal som arbetar med barnen inom rehabiliteringen och lärare 
som har erfarenhet av barn med förvärvade hjärnskador. 
 
Om du känner att du vill hjälpa mig genom att svara på några frågor så skulle det vara till 
stor hjälp för mig. Jag kommer att skicka med en enkät som du kan kryssa i svaren på och 
sedan stoppa i det frankerade svarskuvert som jag skickar med. 
 
Jag lämnar även mailadress och telefonnummer om du vill ta kontakt med mig. 
 
Alla svar kommer att behandlas med stor försiktighet och jag garanterar att alla som svarar 
får full anonymitet. Dessutom så kommer materialet att förstöras när arbetet är färdigt. 
  
 
Vänliga hälsningar 
Ann-Christin Eriksson 
 
Mailadress  anneri.eriksson@telia.com 
 
Mobil 070 8293074  
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                                                                                                                              Bilaga 4                                   
  
Enkät till förälder ang. elever med förvärvad hjärnskada 
 
 
Barnets födelseår________            Flicka   Pojke          Årskurs__________ 
 
 
Här följer några påståenden. Markera din åsikt genom att ringa in det alternativ som 
stämmer bäst överens med din uppfattning.  
 
A= Håller helt och hållet med      B= Håller delvis med      C= Tar delvis avstånd 
 
D= Tar helt och hållet avstånd        E= Vet inte/har ingen åsikt 
 
1. Upplever du att skolan har den beredskap och de kunskaper som krävs för att ta emot ett 
barn med förvärvad hjärnskada? 
 

A           B           C           D            E 
 

 
2.  Upplever du att den/de lärare som ni varit i kontakt med har de kunskaper som krävs för 
att ta emot ett barn med förvärvad hjärnskada? 
 

A           B           C           D            E 
 
 
3. Upplever du att de stödinsatser som finns för ditt barn i skolan är tillräckliga? 
 

A           B           C           D            E 
 

 
4. Hur anser du att skolan kan underlätta för ditt barn efter sin rehabilitering? 
 
 
 
 
 
 
Övrigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan!                
 
Ann-Christin Eriksson    
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Enkätfrågor till lärare om barn med förvärvade hjärnskador 
 
Här följer några påståenden. Markera din åsikt genom att ringa in det alternativ som 
stämmer bäst överens med din uppfattning.  
 
A= Håller helt och hållet med      B= Håller delvis med      C= Tar delvis avstånd 
 
D= Tar helt och hållet avstånd        E= Vet inte/har ingen åsikt 
 
 Har du haft/har en elev med en förvärvad hjärnskada? 
 
 
1. Upplever du att skolan har den beredskap som krävs för att ta emot en elev med en 
förvärvad hjärnskada? 
 

A           B           C           D            E 
 
2. Upplever du att du som lärare har den kunskap som krävs för att ta emot en elev med en 
förvärvad hjärnskada? 
 

A           B           C           D            E 
 
3. Anser du att de stödinsatser som finns för dessa elever är tillräckliga? 
 

A           B           C           D            E 
 
4. Har du upplevt att en elev med en förvärvad hjärnskada blivit socialt utstött och hamnat 
utanför gemenskapen i klassen? 
 

A           B           C           D            E 
 

5. Vad är viktigt att tänka på i en undervisningssituation med en elev med en förvärvad 
hjärnskada? 
 
 
 
 
 
 
6. Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan. 
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