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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och belysa hur föräldrar till barn och unga med 

förvärvade hjärnskador i grundskole- samt gymnasieålderåldern, upplever samverkan mellan 

hemmet och skolan samt skolans stödinsatser. 

Vi har använt oss av flera metoder i studien genom tillämpning av triangulering med intervjuer, 

enkäter och skriftliga källor. Intervjuer genomfördes med fyra föräldrar till barn och unga med 

förvärvade hjärnskador. Enkäter till pedagoger samt ett informationsbrev levererades till fem 

skolor. Fyra skolor med sammanlagt 16 pedagoger besvarade enkäten. Föräldraenkäterna med 

informationsbrev skickades till sex föräldrar och samtliga returnerades till oss. Instuderingen av 

referenslitteraturen har pågått under hela uppsatsarbetet. Vid instuderingen av litteratur har vi 

sökt inom olika fakulteter såsom samhällsvetenskap, medicin och juridik. Detta har pågått under 

hela uppsatsarbetet. Litteratur skriven av anhöriga till barn och unga med förvärvade 

hjärnskador har även varit en källa för oss.     

I sammanställningen av intervjuer och enkäter framkommer att samverkan genom samtal är av 

stor vikt. Trots detta finns stora brister i kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger. 

Föräldrarnas utsagor förmedlar att stödinsatser för barn och unga med förvärvade hjärnskador är 

utformade på olika sätt och i varierande grad på olika skolor. Föräldrarna uppger att det är 

bundet till den ansvariga pedagogens förmåga och intresse om samverkan fungerar väl, och om 

rätt stödinsatser erbjuds till barn och unga. 

 

Nyckelord/ Keywords:  
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Förord 
Vi har genom denna uppsats fått ta del av de omständigheter som råder inom området 

samverkan och stödinsatser för barn och unga med förvärvade hjärnskador i deras skolvardag. 

Detta har möjliggjorts tack vare alla föräldrar och pedagoger som vi varit i kontakt med. Dessa 

starka och modiga föräldrar som kämpar för sina barn och unga har genom sin tid och sina 

berättelser givit oss förmånen att få en inblick i deras livssituation. 

Ett stort tack till alla som har gjort det möjligt för oss att genomföra arbetet med uppsatsen. 

 

Stockholm, maj 2011 

Sabina Edin 

Cecilia Hansson 
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Inledning 
Vi är båda utbildade pedagoger med lång arbetslivserfarenhet inom skola, fritidsverksamhet och 

socialtjänsten. En av oss har arbetat i skolan både som klasslärare och som resursperson till elever i 

behov av särskilt stöd. Erfarenheten av möten och samverkan med föräldrar under många år och i 

olika situationer, har lett till tankar och en förståelse för vikten av ett gott samarbete mellan skola 

och föräldrar. Den andra av oss har många års efterenhet av handledande samtal med familjer inom 

socialtjänsten. Förmånen att ha fått varit delaktig i en verksamhet som främjar samverkan i möten 

med familjer har bidragit till ett fördjupat intresse för kommunikation och dialog. Det finns även 

personlig erfarenhet av att möta föräldrar till barn som har drabbats av hjärntumör och som 

behandlats på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Detta har lett till att vi vill fördjupa vår kunskap om 

föräldramedverkan och hur dialogen mellan hem och skola fungerar. Vi vill även undersöka hur 

föräldrar till barn och unga med förvärvade hjärnskador upplever skolans stödinsatser för deras 

barn, samt hur föräldrarna inbjuds till samverkan.  

Vi anser att området behöver belysas då vi endast kunnat finna ett fåtal tidigare studier och 

avhandlingar inom ämnesområdet barn och unga med förvärvade hjärnskador i grundskolans år F – 

9 samt gymnasiet, i fråga om samverkan med föräldrar och skolans stödinsatser. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syfte 

Vi vill med denna uppsats undersöka och belysa hur föräldrar till barn och unga med förvärvade 

hjärnskador i grundskole- samt gymnasieålderåldern, upplever samverkan mellan hemmet och 

skolan samt skolans stödinsatser.  

Frågeställningar 

 Hur beskriver föräldrar till barn och unga med förvärvade hjärnskador i grundskole- och 

gymnasieåldern respektive pedagoger, att samverkan erbjuds och genomförs? 

 Hur beskriver föräldrar till barn och unga med förvärvade hjärnskador i grundskole- och 

gymnasieåldern skolans stödinsatser?  

 Hur beskriver pedagoger de stödinsatser som skolan kan erbjuda barn och unga med förvärvade 

hjärnskador i grundskole- och gymnasieåldern? 

Bakgrund  
7200 barn och ungdomar i Sverige vårdas varje år på sjukhus pga. skallskador, enligt statistiken år 

2010. Ca 2/3 av skadorna är trafikolyckor, 1/5 är fallolyckor och resterande är sportolyckor och 

beror på slag och våld mot huvudet. Ungefär 80 barn och ungdomar insjuknar i hjärntumör varje år 

i Sverige (Eklund & Kristiansen, 2010).  Efter sjukhusvistelse och rehabilitering ska dessa barn och 

ungdomar tillbaka till fortsatt skolgång. Denna skolgång kan se mycket olika ut, eftersom behoven 



 

2 

 

varierar kraftigt från individ till individ och är helt beroende de krav som ställs med utgångspunkt 

från de enskilde barnet och ungdomen.  

Skolan är barnets arbetsplats under många år. Där har barnet rätt att trivas, utvecklas, inhämta 

kunskap och fungera i vardagliga sociala sammanhang. Denna rätt beskrivs i 

Salamancadeklarationen (2001) och även i Skollagen (1985:1100). FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter genomsyras av en generell moralisk rätt för barn och unga, till ett välmående 

(Hammarberg, 1997). Föräldrarna har rätt att vara delaktiga i sitt barns vardag och skolgång samt få 

stöd och information om barnets utveckling på alla plan, såväl socialt som akademiskt. Detta 

framgår tydligt av Skollagen (1985:1100). När ett barn i grundskole- och gymnasieåldern drabbas 

av en förvärvad hjärnskada ställs krav utöver de vanliga på pedagoger och även på föräldrar 

(Eklund & Kristiansen, 2010). Behov av anpassning av undervisningssituationen och stöd av 

specialiserad personal kan komma i fråga. Även speciella hjälpmedel och anpassning av lokalerna 

och lektionstiden kan behövas, för att eleven ska få en väl fungerande skolgång. 

Samverkan mellan föräldrar och pedagoger är av yttersta vikt för att alla elevers skolsituation ska 

bli så optimal som möjligt (Nilsson, 2008). Det är nödvändigt att föräldrar känner sig inbjudna till 

att vara delaktiga i sitt barns skolsituation, och att personalens kompetens bidrar till ett konstruktivt 

samarbete. Detta blir än viktigare när skolan möter föräldrar till barn och ungdomar med förvärvade 

hjärnskador (Socialstyrelsen &Specialpedagogiska Institutet, 2005). 

Definition av begreppet förvärvad hjärnskada 

Då vi i denna uppsats valt att studera samverkan mellan pedagoger och föräldrar till barn och unga i 

grundskole- samt gymnasieåldern, kommer vi att ta upp de orsaker till skador på hjärnan som 

främst kan påverka denna åldersgrupp.  

En förvärvad hjärnskada, acqired brain injury är en skada på hjärnvävnaden som inte är medfödd, 

utan förvärvad (Hagberg-van´t Hooft, 2005). Några av orsakerna till den förvärvade hjärnskadan 

kan vara yttre våld, tumörer, hjärtstopp, bristningar i hjärnans blodkärl eller syrestopp (vid t ex 

drunkningstillbud). Även infektioner och näringsbrist vid t ex insulinkoma eller svält kan leda till 

skador. Våld mot huvudet, traumatisk hjärnskada (TBI- Traumatic Brain Injury) kan ske genom 

fallolyckor, misshandel eller trafikolyckor. Detta våld kan leda till en skada som orsakar tryck på 

hjärnans vävnad eller faktiska blödningar i denna (Krogstad, 2001). I denna uppsats har vi valt att 

använda ordet skada både när det gäller skada vid olycka och skada vid sjukdom. 

Något som är mycket viktigt att komma ihåg är att det kan ta tid, upp till flera år efter själva 

olyckan/händelsen, innan man kan se konsekvenserna av en förvärvad hjärnskada (Fleischer, 2003). 

”Barnets hjärnskador kan liknas vid en solfjäder som långsamt fälls ut. Först när solfjädern är helt 

utfälld kan man se den samlade bilden” (op.cit, s.6). 

Definition av begreppet stödinsats 

I begreppet stödinsats räknar vi hjälpmedel, anpassning av lokaler, anpassning av lektionstid, möten 

och personal till barn och unga med en förvärvad hjärnskada. Det innefattar också den utbildning 

som personalen kan behöva för att vara rätt och väl förberedd i arbetet med dessa elever. 
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Definition av begreppet samverkan 

Enligt Svenska Akademiens ordbok definieras ordet samverkan enligt följande: samarbete; 

samordnad verksamhet; även övergående i betydelsen medverkan; verkan i förening, samlad 

verkan. 

För att denna studie ska förstås till fullo, vill vi tydliggöra den definition av ordet samverkan som 

bäst passar in i detta sammanhang.  

Samverkan mellan föräldrar och pedagoger kan ske planerat vid t ex möten såsom 

utvecklingssamtal, föräldramöten, besök hos skolhälsovården eller vid elevhälsokonferenser. Dessa 

blir officiella möten (Höstfält, 2007). Det förekommer även ”oplanerad” samverkan, inofficiella 

möten, vid lämning och hämtning av barnet och den unga personen i skolan då föräldrar och 

pedagoger träffas. Ett arbetssätt som befrämjar samverkan med föräldrar finns beskrivet som metod 

och modell i den så kallade Guldsitsen. Denna är framarbetad och utvecklad av pedagogen Magnus 

Waller och socionomen Tommy Jurell. Dessa båda har i många år arbetet i verksamheter som 

bedriver behandlingsarbete med ungdomar samt deras familjer i Stockholms stad (Höstfält, 2007). 

Erfarenheter och kunskap från detta praktiskt sociala och pedagogiska arbete har format Guldsitsen. 

Enligt Waller är det viktigaste att skapa ett partnerskap med föräldrarna. ”Partnerskap innebär att 

pedagogen och föräldrarna möts som jämlikar och förenas i det gemensamma intresset att skapa en 

meningsfull miljö för barnet/ungdomen och för sig själva.” (op.cit, s 17). Detta partnerskap leder 

förhoppningsvis till tillitsfulla relationer mellan pedagoger och föräldrar och ökar möjligheten för 

barnet och den unga personen att känna trivsel och delaktighet. Med uttrycket ”guldsits” menar 

Waller att lärarna skapar ett gynnsamt utgångsläge för ett gott samarbete och dialog med 

föräldrarna:” Du kommer att bäras fram som på en guldsits” (Stockholms stad, 2006). Hur görs då 

detta? I Höstfälts rapport GULDSITSEN – EN INLEDNING TILL SKOLUTVECKLING (2007) 

sammanfattas Wallers idéer. Kommunikationen ska vara dialoger, dvs ömsesidiga samtal. 

Pedagogerna ska börja med att visa föräldrarna att de är intresserade och nyfikna av deras åsikter 

och tankar kring barnet och den unga personen och verksamheten som bedrivs. Föräldrarna ska 

bjudas in till delaktighet genom situationsrelevanta frågor som kan leda till överenskommelser. Att 

be föräldrarna om hjälp och råd att lösa problem som uppstår är också ett möjligt steg mot en bra 

relation förälder – pedagog. Varje enskild förälder ska bemötas utifrån deras unika situation och 

barn. Det är enligt Höstfält Guldsitssamtalens kärna. 

Föräldrars men även pedagogers upplevelser av samverkan, både den planerade och den oplanerade 

kontakten, kommer denna uppsats att fokusera på. 

 

Tidigare forskning 

I Elisabeth Lundströms (2007) doktorsavhandling från Lärarhögskolan i Stockholm, ETT BARN ÄR 

OSS FÖTT, beskriver författaren föräldrarnas upplevelser när barnet föds med en 

funktionsnedsättning. Avhandlingen tar upp teman som består av möten och skildrar föräldrarnas 

möten med barnet, de professionella och omgivningen. Studiens teori grundar sig i ett relationellt 

perspektiv, dvs vad som sker i mötet och i mellanrummet mellan människor. Lundström redogör 

föräldrarnas beskrivningar från de kaotiska känslorna i samband med barnets diagnos av 

funktionsnedsättningen. Hur de professionella, huvudsakligen från habiliteringen, blev en stor del 

av familjernas liv. Föräldrarnas erfarenheter av många möten med professionella, inverkade på 
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familjerna både positivt och negativt. I föräldrarnas berättelser fanns upplevelser av att vara 

tvungna att kämpa för sitt barns potential i samhället. Det blev nödvändigt för familjerna att “hitta 

sin plats i världen”. Existentiella frågor och oro för framtiden formulerades av föräldrarna i möten 

med professionella. Enligt Lundström kan ett specialpedagogiskt förhållningssätt medverka till 

familjernas sätt att leva med funktionsnedsättningen, genom att fokusera på barnets förmåga och 

kompetens. Vidare tar hon upp att professionellas ledord torde vara med. Att vara med föräldrarna 

när det gäller bemötandet och i mötet. De professionella står för samhällets experter i mötet med 

föräldrarna. Således vilar ett stort ansvar i deras händer att inte “gömma sig” bakom en expertroll 

och främst framhäva sina kunskaper. Avslutningsvis menar Lundström att ett möte mellan föräldrar 

i en svår livssituation och professionella kan handla om “…mod att våga mötas i en otillräcklighet” 

(Lundström, 2007, s. 248). 

Neuropsykolog Ingrid Hagberg-van´t Hooft (2005) redogör i sin doktorsavhandling COGNITIVE 

REHABILITATION IN CHILDREN WITH ACQUIRED BRAIN INJURIES, Karolinska Institutet, en 

kognitiv behandlingsmetod för barn med förvärvade hjärnskador. Metoden, Amat-c (Amsterdam 

memory and attention training for children), är särskilt utvecklad för barnen att träna 

uppmärksamhet och minne samt finna strategier för kompensation av sina svårigheter. En förälder 

eller en lärare tränade tillsammans med barnet 30 minuter per dag under 17 veckor. En utvärdering 

av träningen ägde rum en gång i veckan, då barnet och dess tränare träffade en psykolog eller en 

specialpedagog. Resultaten visade på en positiv och bestående förbättring av uppmärksamhet och 

minnesfunktioner hos de deltagande barnen i studien. I synnerhet lärarna uppgav betydelsefulla 

framsteg när det gällde barnens skolprestationer och planeringsförmåga. 

En svensk variant, SMART-c, av denna kognitiva behandlingsmetod tränas idag av barn i åldern 9-

16 år (Eklund & Kristiansen, 2010). Metoden används på liknande vis som den metod som beskrivs 

i Hagberg-van´t Hoofts avhandling och tillsammans med en coach och specialpedagog eller 

psykolog.  

Forskaren, familjeterapeuten och handledaren Inga Andersson har gjort en serie böcker kring temat 

Barn som behöver. En av dessa böcker bygger på en studie med intervjuer av föräldrar till 40 barn i 

grundskoleåldern. En sammanfattande artikel av denna bok återfinns i Myndigheten för 

skolutvecklings stödmaterial VI LÄMNAR TILL SKOLAN DET KÄRASTE VI HAR… OM 

SAMARBETE MED FÖRÄLDRAR – EN RELATION SOM UTMANAR (2008). Stödmaterialets 

redaktör och projektledare Agneta Nilsson redogör i denna artikel för de intervjuade föräldrarnas 

positiva och negativa erfarenheter av samarbete med skolan. Föräldrar med positiva erfarenheter 

betonar vikten av att känna sig respekterad som föräldrar och lyssnad på (Nilsson, 2008). Tiden är 

en viktig faktor. Både lärare och förälder måste ta sig tid att prata, och kommunikationen måste 

vara öppen och ärlig. Relationen lärare–barn är också mycket viktig. Om eleven känner att läraren 

tycker om honom/henne växer en tillit fram och skolsituationen känns lugn. Föräldrar uttrycker det 

så att: ”När allt fungerar blir det en positiv spiral hemma. Föräldrarna kan lugnt gå till arbetet och 

ägna tid åt trevliga saker” (Nilsson, 2008, s.41). De föräldrar med en negativ erfarenhet är oftast de 

som känner att de måste kämpa för sina barns rätt till stöd. De tycker att de inte lyssnas på, inte blir 

informerade och att deras barn inte får det stöd han/hon behöver. I denna grupp föräldrar finns även 

de som upplever att läraren inte tycker om deras barn, och att barnet ofta får skulden vid t ex bråk. 

Detta har lett till att föräldrarna upplever brist på respekt från skolans sida. Vissa känner sig även 

anklagade för att själva vara skyldig till att deras barns skolsituation inte fungerar. Enligt Nilsson är 

det då lätt för dessa föräldrar att hamna i en försvarssituation och kommunikationen med skolan 
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kraftig försvåras. Föräldrarna lider med sina barn som känner sig annorlunda, utpekade, mindre 

”smarta” och utanför. 

 

Hjärnans funktioner  

De delarna av hjärnan som ger kroppen förmågan att minnas, tänka och uppleva känslor och vår 

personlighet är de främre delarna (Tonning Olsson, 2006). Där finns också vår förmåga att röra sig. 

De delarna har en övergripande och styrande funktion. Hjärnstammen med mellanhjärnan styr 

andning, hjärtverksamhet, ämnesomsättning, kroppstemperatur och vakenhet. Bak i hjärnan finns 

centrum för informationsbehandling och inlärning samt balans och finmotorik. Vissa funktioner t ex 

långtidsminnet är fördelat i hela hjärnan. Känslointryck och kroppens rörelser är fördelade över 

storhjärnans båda halvor. Den vänstra halvan styr över kroppens högra sida och vice versa. Dock 

styr lillhjärnans vänsterhalva vänster kroppshalvas motorik och höger hjärnhalva högersidans. 

Vänster och höger hjärnhalva samarbetar men de har delvis olika uppgifter. Den högra styr det 

skapande och konstnärliga medan den vänstra, som hos de flesta är dominant, styr språket och talet. 

Möjliga funktionsproblem efter förvärvad hjärnskada  

Efter en hjärnskada kan nedsatt förmåga vara begränsad till en funktion, men kan också vara 

generell i bemärkelsen att många funktioner påverkas (Krogstad, 2001, s 11). 

Det finns många funktioner som kan påverkas vid en hjärnskada och ge t ex synförändringar, 

känselstörningar, hörselförändringar, motoriska besvär och personlighetsförändringar. Några av de 

kognitiva funktionerna är koncentration tal och språk och minne. Till de kognitiva funktionerna 

räknas även förmågan att visuo-motoriskt planera och genomföra. Det ställs höga krav på dessa 

förmågor i elevens vardagliga skolsituation (Eklund & Kristiansen, 2010). De kognitiva 

svårigheterna är oftast de som är vanligast och medför de största problemen i skolsituationen. Det 

vanligaste problemområdet efter en förvärvad hjärnskada är trötthet i hjärnan. Vissa barn behöver 

en sovstund på dagen eller möjlighet att dra sig tillbaka för kortare vilopausar. Det är även vanligt 

att tankeprocessen går långsammare när det gäller att ta in instruktioner samt att finna orden vid tal 

och skrift. Att fungera socialt är av stor vikt under hela dagen, inte bara i skolmiljön. 

Personlighetsförändringar hos barnet kan skapa osäkerhet hos omgivningen (SIH, 2003). En del 

barn och unga kan uppträda impulsivt och med kraftiga humörsvängningar. Detta kan göra att 

kamrater inte förstår sig på barnet eller den unga personen och leder till problem med att delta i 

lekar och följa regler. Det kan leda till besvär med kamratkontakterna (Fleischer, 2003). Andra barn 

kan uppfattas som tillbakadragna och initiativlösa på grund av svårigheter med att komma igång 

med en aktivitet. För barn som drabbas av förvärvad hjärnskada i tidig ålder behöver inte skadans 

påföljder vara märkbara, så länge barnen är små. Konsekvenserna av en skada kan bli tydligare när 

barnet börjar skolan och då kraven ökar desto äldre barnet blir (Eklund & Kristiansen, 2010). Det är 

inte ovanligt att depressioner och ångest kan komma till uttryck, i synnerhet hos de äldre barnen. 

Sorgen över de förlorade funktionerna och förmågorna kan sitta i länge (Krogstad, 2001). Det är 

viktigt att omgivningen visar förståelse för dessa känslor hos den drabbade. Efter en förvärvad 

hjärnskada kan många barn successivt arbeta tillbaka flertalet av sina gamla kunskaper och 

färdigheter. Skadans omfattning och åldern på barnet när skadan uppstod påverkar på väsentliga 

punkter prognosen (Eklund & Kristiansen, 2010). Tidigare trodde man att en skada som drabbar en 

ännu inte färdigutvecklad hjärna, lättare skulle kunna återhämta sig. Så är det inte, utan det blir 
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extra svårt för ett barn som får hjärnskador pga. att det ännu inte hunnit utveckla olika egenskaper 

och att olika förmågor inte är färdigt inlärda. Vid en förvärvad skada på hjärnan kan den normala 

utvecklingen bli hämmad, alternativt kan hjärnan utvecklas på ett felaktigt vis. Enligt Eklund & 

Kristiansen (2010) kan dock många barn som har drabbats av en förvärvad hjärnskada se ut att må 

relativt bra i omgivningens ögon, eftersom skadans symtom inte alltid är påfallande tydliga.  

 

Barn och ungas rättigheter till utbildning 

Riksdag och regering har givit kommunerna i uppdrag att ansvara för skolans verksamhet, och 

genom läroplanen förmedla de grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på (Skollagen, 

1985:1100). Även Lpo 94 stadgar:  

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 (Utbildningsdepartementet, 1994). 

De dokument som styr skolans verksamhet ska säkerställa alla barns rätt till en likvärdig utbildning 

och undervisning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen 

behöver inte utformas på samma vis överallt utan man måste ta hänsyn till att elever är olika och 

har olika behov. Enligt skollagen ska skolan ge varje elev kunskaper och färdigheter, i samverkan 

med hemmet, så att eleven utvecklas harmoniskt till en ansvarskännande samhällsmedborgare och 

människa. I Skolverkets rapport (2006) tydliggörs att utbildning är en demokratisk rättighet. I 

tanken ”En skola för alla” måste alla elever, även elever med funktionshinder, få tillgänglighet till 

och känna delaktighet i sin egen utbildning. Detta innefattar både den akademiska och den sociala 

utvecklingen. Det finns internationella dokument som vill värna om barn och unga i behov av 

särskilt stöd. SALAMANCADEKLARATIONEN från 2001 stadgar att varje barn har rätt att gå i 

skolan. Barn i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till detta stöd i ordinarie skola så att de inte 

behöver utsättas för diskriminerande attityder pga. att de skiljs ut. Deklarationen tar upp begreppet 

Inclusion vilket översätts med inkludering och står för idén att skolan ska utgå ifrån elevers olika 

förutsättningar när den utformar sin verksamhet. Deltagarländerna fick ansvar för att införa 

deklarationens värderingar i sina hemländers lagdokument. I Claes Nilholms rapport 

INKLUDERING AV ELEVER ”I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD”(2006), menar författaren att 

begreppet har fått stor genomslagskraft just genom att det tagits upp i denna deklaration som 

spridits till så många länder. Brister i genomförandet har dock uppmärksammats. I 

Handikappsombudsmannens analys av undersökningen av tillsynsbeslut som rör elever med dolda 

handikapp (HO, 2001) belyses detta. Analysen konstaterar att rättssäkerheten är svag för denna 

elevgrupp trots att det finns tydliga bestämmelser i skollagsstiftelsen om skolans skyldigheter att 

tillgodose detta behov. 

Samverkan genom dialog med föräldrarna är en förutsättning för att barn och ungas trivsel och 

delaktighet i skolverksamheten ska kunna utvecklas (Höstfält, 2007).  

I fråga om skolans skyldighet att samverka med hemmet säger Lpo 94 att skolan ska:  

…samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling, och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och 

därvid iaktta respekt för elevens integritet (s. 14).  
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Enligt Fleischer (2003) är det en självklarhet att hem och skola har ett tätt samarbete där man 

involverar varandra i träning, undervisning, uppfostran och i att lösa problem. Föräldrarna ska dock 

först och främst få vara föräldrar. Barnet ska få ha sin tid hemma till att leka eller göra ingenting. 

Om förbättringar och framsteg låter vänta på sig, finns risk att både föräldrar och skola riktar sin 

ilska mot varandra i besvikelse. Man måste finna vägar att mötas, komma överrens och göra upp 

åtgärdsplaner mot rimliga mål, menar Fleischer (2003). 

 

Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt val av metod, urvalsgrupp och hur vi gick tillväga i 

genomförandet av studien. Vi kommer också ta upp de etiska aspekterna på forskning. 

 

Metodval 

Utifrån syftet har vi använt oss av flera metoder i studien genom tillämpning av triangulering med 

intervjuer, enkäter och skriftliga källor. Begreppet triangulering innebär att man som forskare 

närmar sig ett objekt eller ett syfte från mer än ett håll. Cohen, Manion & Morrison (2007) 

definierar triangulering enligt följande:  

By analogy, triangular techniques in the social sciences attempt to map out, or explain more fully, 

the richness and complexity of human behavior by studying it from more than one standpoint…(s. 

141). 

I enlighet med Trost (2010), kan en intervju av kvalitativ karaktär med stor fördel kombineras med 

andra metoder (se nedan, Genomförande). Vi har använt oss av en semistrukturerad enkät till 

föräldrar och skolpersonal, med påståenden enligt Likert-skalan och öppna frågor, vilket ger 

föräldrar och skolpersonal tillfälle att framföra sina egen åsikter (Ejlertsson, 2005). Våra enkäter till 

föräldrar och pedagoger bestod av fyra påståenden med svarsalternativ på en femgradig skala som 

anges från ytterpunkterna Instämmer helt respektive Tar helt avstånd. Vidare har vi genomfört 

kvalitativa intervjuer med fyra av de föräldrar som svarat på enkäten. Då vi i denna uppsats valt att 

studera beskrivningar av människors erfarenheter och upplevelser av meningsfulla relationer valde 

vi en halvstrukturerad intervjuform (Kvale, 2009). Kunskap kan nås genom den mänskliga 

interaktionen i ett möte och där beskrivandet av den intervjuades värld är det centrala. ”Den 

kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, 

utveckla mening ur deras erfarenheter…”(op.cit, s.17). Litteraturgenomgången har givit oss en god 

inblick i bakgrundsfakta av ämnet förvärvade hjärnskador hos barn och unga, samt kunskap om 

tidigare undersökningar och forskning inom området. 

Urvalsgrupp 

Vi har sökt föräldrar till barn och unga med förvärvade hjärnskador som skulle kunna tänkas sig 

delta i vår enkätundersökning och intervjuer. Genom Astrid Lindgrens sjukhusskola och personliga 

kontakter med Barncancerföreningen har vi funnit föräldrar som var villiga att medverka. Samtliga 

föräldrar som svarat på enkäten och deltagit i intervjuerna är utvalda med det kriteriet att barnet 

eller den unga personen för närvarande går i grundskola eller gymnasium. Även direkt kontakt har 
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tagits med ett antal rektorer på ordinarie grundskolor och gymnasieskolor samt skolor med 

integrerad grundsärskola i Stockholmsområdet. På så vis har vi kunnat distribuera enkäter till 

pedagoger på fem skolor i nämnda område. Skolor med pedagoger är valda utifrån erhållen 

erfarenhet av barn och unga med förvärvade hjärnskador i elevgrupp. Yrkesgrupper som är 

representerade bland pedagogerna som besvarat enkäten omfattar lärare, specialpedagog med 

inriktning på tal-, språk- och kommunikationssvårigheter, specialpedagog, fritidspedagog, 

slöjdlärare och elevassistent. De barn och unga som resultatdelen av vår uppsats behandlar har 

drabbats av förvärvad hjärnskada pga. olycka eller sjukdom. Urvalsgruppen har en geografisk 

spridning på norrort, söderort och centrala delar av Stockholm. Detta gäller såväl enkäter som 

intervjuer.  

Genomförande 

Vid genomförande av de fyra intervjuerna med föräldrar till barn och unga med förvärvad 

hjärnskada var vi först i kontakt med föräldrarna per mail och telefon. Föräldrarna fick välja var och 

när intervjuerna skulle genomföras. Vi tillfrågade föräldrarna om det gick bra att vi båda närvarade 

under intervjutillfället och alla gav sitt samtycke. Vid en av intervjuerna deltog både förälder och 

deras barn. Då vi intervjuade föräldrarna använde vi två olika metoder av dokumentation. Tre av 

intervjuerna genomförde vi tillsammans, en förde samtalet och den andra antecknade förälderns 

svar. Under en intervju deltog en av oss och då användes ljudupptagningsutrustning och därefter 

transkriberades intervjun för att säkerställa intervjuns autenticitet (Bell 2006). Intervjusamtalen 

följde en intervjuguide (se bilaga 1) med diskussionsområden, som vi arbetat fram utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar (Denscombe, 2009). Varje intervju tog cirka en och en halv 

timme. Efter varje intervju sammanställdes materialet efter intervjuguidens frågor. Vid en av de 

fyra sammanställningar av intervjuer med föräldrar tog vi kontakt med en förälder via e-post för att 

få bekräftelse på att den tolkning vi utfört av ett diskussionsområde hade samma betydelse som 

föräldern syftade på. Detta för att vi ville styrka tolkningens tillförlitlighet i resultatdelen.  

Informationsbrev (se bilaga 2 och 3) och enkäter (se bilaga 4 och 5) sändes ut i förväg per e-post till 

föräldrar, rektorer och pedagoger för introduktion av vårt uppsatsarbete. Vid utformningen av enkät 

till föräldrar och enkät till pedagoger läste vi Bell (2006) och Ejlertsson (2005). Vi övervägde och 

analyserade ordval när vi formulerade frågorna i enkäterna för att undvika vaghet, mångtydighet, 

och oklarheter (Bell, 2006). Materialet har levererats per e-post, postledes och personligen till 

berörda parter. Enkätsvaren har återsänts till oss i färdigfrankerade kuvert eller avhämtats på 

pedagogers arbetsplats. Av sex utsända enkäter till föräldrar returnerades samtliga till oss. Av arton 

utsända enkäter fick vi sexton svar från fyra av fem skolor i Stockholmsområdet. Vi bearbetade 

insamlat material genom att kategorisera svaren utifrån påståendena enligt Likert-skalan och svaren 

på de öppna frågorna (Denscombe, 2009). Kategorierna baserades på svaren vi fått av föräldrar och 

pedagoger. 

Instuderingen av referenslitteraturen har pågått under hela uppsatsarbetet. Vi har sökt litteratur 

inom olika fakulteter såsom samhällsvetenskap, medicin och juridik. Backman (2010) tar upp 

betydelsen av att vara väl påläst inom det berörda området för att till fullo kunna utföra ett 

meningsfullt forskningsarbete. I syfte att öka vår förståelse för föräldrarna och deras livssituation, 

inför intervjuerna, har vi tagit del av litteratur skrivet av anhöriga till barn och unga med förvärvade 

hjärnskador (Caroulsson, 2002; Kindstedt, 2010 och Svalander, 1996). 
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Etik 

Vid all forskning är det av stor vikt att reflektera över det etiska övervägandet. I vår studie har vi 

arbetat utifrån de grundläggande individkravet som framgår i Vetenskapsrådets (2002) dokument, 

FORSKNINGSETISKA PRINCIPER INOM HUMANISTISK-SAMHÄLLSVETENSKAPLIG 

FORSKNING. Vi har följt de fyra forskningsetiska huvudkraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentiellkravet och nyttjandekravet. Alla berörda föräldrar och pedagoger 

som svarat på enkäterna har informerats skriftligt genom ett bifogat informationsbrev. Inför 

intervjuerna har information givits såväl skriftligt som muntligt. I samband med intervjuerna har vi 

informerat om att föräldrarna kan avbryta sitt deltagande i studien. Inga namn har angivits på de 

berörda föräldrarna och pedagogerna eller skolorna. Samtligt insamlat material har endast använts i 

syfte att genomföra arbetet med denna uppsats, och materialet kommer att förstöras när den slutliga 

versionen av uppsatsen är inlämnad och godkänd. 

 

Resultat 
Uppsatsens resultatdel består av tre delar som presenterar sammanställningar av föräldraintervjuer, 

föräldraenkäter och pedagogenkäter.  

Föräldraintervjuer 

Vi har intervjuat fyra föräldrar till barn och unga med förvärvade hjärnskador. I sammanställningen 

av intervjuerna har vi följt intervjuguidens diskussionsområden: Barnets svårigheter till följd av 

skadan; Stödinsatser kring barnet, vilka? och Samverkan föräldrar - skola och samverkansform. 

Förälder A har ett barn som idag är 9 år och fick sin skada vid 8 månaders ålder. Barnet har 

svårigheter med fin- och grovmotoriken, visuo-motoriska problem samt behov av en långsam 

inlärningstakt. När skolmiljön blir rörig och ostrukturerad drar sig barnet undan, vilket enligt 

föräldern leder till att barnet inte ses som ett socialt problem och glöms bort. Nyligen har barnet 

blivit diagnostiserad med Aspergers syndrom. Barnet har på skoltiden haft en resursperson sedan 

förskoleklasstiden men det är först i år 3 som denna är en utbildad pedagog. Utöver sin bänkplats i 

klassrummet har barnet en studieplats vid mentorns skrivbord i ett separat rum, där det är ostört. 

Åtgärdsprogram upprättas av skolan, men föräldern har inte varit delaktig i utformandet. Föräldern 

uppger att kommunen anser att barnet inte är i behov av stöd och därför får skolan inte några extra 

ekonomiska medel. Samverkan sker genom föräldramöten, utvecklingssamtal och 

elevvårdskonferenser dvs formell samverkan. Den informella samverkan fungerar inte enligt 

föräldern. Det finns ingen personal som möter upp och informerar om hur skoldagen avlöpt. 

Föräldern berättar att hon ”bjuder in ”sig själv till skolans dagliga verksamhet men upplever att. 

”...det känns inte som skolan vill att jag ska vara där” (citat förälder A). 

Förälder B, har en 15-åring som går sista året på högstadiet och fick sin skada vid 11 års ålder. 

Svårigheterna omfattar motoriska besvär pga. nervskador i fötterna, visuo-motoriska problem, 

förändringar i personligheten och oförmåga att tolka sociala koder. Likaledes är hjärntrötthet en 

svårighet under skoldagen. Till följd av hjärnskadan har 15-åringen fått en Aspergerdiagnos och går 

nu i en Aspergerklass i en ordinarie skola. 15-åringen lider idag av depression och medicinerar. Den 

enda stödinsatsen som den unga personen erhåller i skolan är placeringen i Aspergerklassen. Enligt 
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föräldern är hon inte inbjuden att delta i upprättandet av åtgärdsprogram, trots en stark önskan om 

detta. Det har heller inte varit möjligt för hemmet att ta del av åtgärdsdokumentet, då skolan kräver 

att eleven själv ska vidarebefordra dokumentet. Eleven har inte tagit hem dokumentet pga. sina 

svårigheter förorsakade av skadan. Samverkan av formell art förekommer såsom föräldramöten, 

utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser. Föräldern uttrycker att det idag inte existerar någon 

fungerande kontakt med skolan. Hon beskriver att skolan skuldbelägger hemmet för den unga 

personens icke fungerande skolsituation. 

Förälder C, förälder till en 17-åring som går på gymnasiet. Skadan uppkom vid 9-års ålder. Både 

förälder C och 17-åringen närvarade vid intervjutillfället. Den unga personen har framför allt 

grovmotoriska och kognitiva svårigheter samt svagt närminne. En allmän hjärntrötthet och 

orkeslöshet förekommer. Stödinsats i form av hjälp i engelska av speciallärare erhåller den unga 

personen. Skolan medverkar till att möjliggöra för 17-åringen att ersätta ordinarie 

idrottsundervisning med sjukgymnastik i annan regi. Den unga personen har tidvis använt sig av en 

DAISY-spelare, som är en fristående CD-romspelare för inläst material (DAISY är en digital teknik 

som strukturerar text). Förberedelse inför lektion genom i förväg utlämnat material är till stor hjälp 

för ungdomen. Trots att denna stödåtgärd ingår i åtgärdsprogrammet för 17-åringen, följer inte alla 

pedagoger detta. Föräldern uppger att hon inte är nöjd med samverkan idag och känner sig inte 

inbjuden till skolan. Inför skolstart av gymnasiet kontaktade föräldern skolan och tog själv initiativ 

till ett första möte med den blivande mentorn och specialläraren. Detta i syfte att ge 

bakgrundsinformation om skadan, och att övergången till gymnasiet skulle bli så bra som möjligt 

för den unga personen. Förälderns upplevelse av mötet var att hon inte blev tagen på allvar : "... jag 

fick tillbaka i ansiktet; är du orolig att det inte ska gå bra?" (citat förälder C). Åtgärdsprogram 

upprättas av specialläraren och 17-åringen, vilket föräldern inte får ta del av. Den unga personen 

beskriver att stödundervisningen sker på speciallärarens villkor: ”Hon respekterar inte om jag till 

exempel blir lite trött eller hur jag lär mig bäst. Man kör hennes race och så är det...” (citat 17-

åring). Pedagogerna på gymnasieskolan tillfrågar den unga personen när föräldrarna har tid för 

utvecklingssamtal. 17-åringen berättar att detta är komplicerat att utföra:  

...det är inte som på lågstadiet när man får hem ett brev med en tid. Nu är det läraren som frågar 

mig när vi kan ha ett utvecklingssamtal. Ibland har jag mycket att göra och ibland glömmer jag 

bort det. Ibland glömmer läraren bort det också. Om jag går till mentorn och säger att jag glömmer 

bort tiden så hjälper hon mig med att maila mamma eller pappa... (citat ungdom). 

Föräldern beskriver en tidigare fungerande samverkan och kommunikation med högstadieskolan 

där pedagoger, psykolog, skolläkare och skolsköterska tog ansvar för att utveckla den unga 

personens akademiska och sociala förmågor. Idag är samverkan mellan hem och gymnasieskola av 

formell karaktär genom föräldramöten, enstaka utvecklingssamtal och utlagd information på 

skolportal på internet. 

Förälder D har en 19-åring som fick en skada vid 9 års ålder. Den unga personen lider av 

hjärntrötthet och behöver små portioner av skolarbete för att det ska fungera bäst. Vidare har 19-

åringen svårt att planera och strukturera sitt skolarbete, svårt med det egna drivet och ett skadat 

närminne. Kortväxthet och avsaknad av hårväxt i nacken är ytterligare problem, berättar föräldern. 

En sen komplikation som upptäckts helt nyligen är nedsatt hörsel som lett till att 19-åringen nu fått 

hörapparat. Tidigare stödinsatser på högstadiet till den unga personen har varit sporadiska 

punktinsatser efter förälderns påpekande. Enligt föräldern är det individuella programmet på 
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gymnasiet i sig en stödinsats, eftersom det är anpassad till svaga elever med långsam inlärningstakt. 

Miljön är dock lite socialt orolig genom de andra eleverna. Vad gäller stödinsatser berättar 

föräldern att den skola som den unga personen återvände till efter skadan inte på något vis ville 

känna till eller ta hänsyn till den faktiska skadan och vilka problem den medförde. Föräldern 

upplevde att skolan inte heller ville ha någon kontakt med hemmet. ”De blev glada när vårt barn 

bytte skola” (citat förälder D). Den informella samverkan har inte funnits tidigare under den unga 

personens skolgång. Nu behövs den inte längre anser föräldern, då den unga personen blivit äldre. 

Formell samverkan i form av utvecklingssamtal och elevvårdskonferenser förekommer. Till hands 

finns också ett elevvårdsteam som arbetar kring 19-åringen. Information angående skolan kan 

föräldrarna hämta på skolportalen på internet. 

 

Föräldraenkäter 

Vi har sammanställt sex enkäter från föräldrar till barn och unga med förvärvade hjärnskador. Alla 

barn och unga går för närvarande i grundskola eller på gymnasiet. Presentation av svaren enligt 

Likert-skalan redovisar vi med utgångspunkt från enkätens påståenden. Vidare redogör vi för 

svaren på de tre öppna frågorna från enkäten:  

Första påståendet: Jag anser att personalen i skolan har den kunskap som krävs för att mitt barn får 

en fungerande skolgång. 

Av de sex föräldrar som svarat på enkäten är det två föräldrar som instämmer helt med påståendet 

och en förälder instämmer delvis med detta. Två föräldrar tar delvis avstånd och en förälder tar helt 

avstånd från att personalen i skolan har den kunskap som krävs för att barnet ska få en fungerande 

skolgång. 

Andra påståendet: Jag anser att skolan har de stödresurser, i form av utbildad personal, så att mitt 

barn får en fungerande skolgång. 

Två föräldrar instämmer helt med att skolan har utbildad personal så barnet får en fungerande 

skolgång. Fyra föräldrar tar delvis avstånd från påståendet. 

Tredje påståendet: Jag anser att skolan erbjuder stödinsatser till mitt barn utifrån hans/hennes 

enskilda behov. 

Två föräldrar instämmer helt med att skolan erbjuder stödinsatser till barnet utifrån dess behov, och 

två föräldrar instämmer delvis med påståendet. En förälder tar delvis avstånd från att skolan 

erbjuder de stödinsatser som barnet är i behov av och en förälder tar helt avstånd från detta.  

Fjärde påståendet: Jag anser att skolan bjuder in till samverkan med mig som förälder. 

Tre av föräldrarna instämmer helt med påståendet och en förälder instämmer delvis med detta. Två 

av de sex föräldrar som svarat på enkäten tar helt avstånd från att skolan bjuder in till samverkan.  

Första öppna frågan: Beskriv hur skolan bjuder in till samverkan med dig förälder. 

En av de tre föräldrarna som instämmer helt med det fjärde påståendet beskriver förhållandet: "Nu 

har vi en bra dialog med skolan och framför allt med fröken. Dock har vägen inte varit självklar 

utan du måste vara väldigt aktiv som förälder..." (citat förälder). En annan av de tre föräldrarna som 

instämde helt med att skolan bjuder in till samverkan uttrycker:  
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Skolpersonalen tar upp situationer som inträffat eller iakttagelser som de gjort, och vill diskutera 

och lösa dem tillsammans med oss föräldrar. Samtidigt känner vi att skolan med sin pedagogiska 

inriktning gärna vill klara av det på egen hand... (citat förälder). 

Föräldern som delvis instämmer med påståendet beskriver att skolan erbjuder formell samverkan 

genom utvecklingssamtal och elevvårdskonferens, men utöver detta är föräldern tvungen att bjuda 

in sig själv till skolan. En förälder uppger att skolan inte alls bjuder in till samverkan och tar helt 

avstånd från det fjärde påståendet 

Andra öppna frågan: Beskriv hur du som förälder upplever skolans stödinsatser för ditt barn. 

En av föräldrarna som delvis instämmer med att skolan bjuder in till samverkan beskriver att  

åtgärdsprogram som upprättas fungerar partiellt med vissa engagerade lärare, men detta är beroende 

av den unga personens egen ansvarskänsla och hängivenhet. En annan förälder som delvis 

instämmer i påståendet beskriver att barnet först efter tre och ett halv år i skolan fått en utbildad 

pedagog som resursperson.  

Tredje öppna frågan: Beskriv hur du anser att skolan kan stödja barn med förvärvade hjärnskador. 

Flera av föräldrarna betonar vikten av relevant utbildning och fortbildning, för att pedagogerna ska 

vara så väl förberedda som möjligt i mötet och i arbetet med barn och unga med förvärvad 

hjärnskada. Skolan bör vara öppen för kontakter med institutioner som kan erbjuda kunskap om och 

stödinsatser för barn och unga med förvärvad hjärnskada. Detta kan vara institutioner såsom 

Specialpedagogiska Institutet, barnsjukhus, intresseorganisationer inom området förvärvade 

hjärnskador, tidigare barnomsorg och skola. Det är också av vikt att skolan tar sitt ansvar för att 

söka och genomföra stödinsatser för barn och unga med förvärvade hjärnskador, menar föräldrarna. 

Då behöver föräldrarna själva inte vara så pådrivande. Föräldrarna anser att en tät och kontinuerlig 

dialog mellan föräldrar och skola möjliggör föräldrarnas delaktighet i barn och ungas skolvardag. 

Pedagogernas intresse och förståelse för den livssituation som barn och unga med förvärvade 

hjärnskador befinner sig i är av stor betydelse, uppger föräldrarna. 

Pedagogenkäter 

Vi fick tillbaka 16 enkäter från pedagoger med yrkeserfarenhet av att möta barn och unga med 

förvärvade hjärnskador i sin verksamhet. Pedagogerna tillhör yrkesgrupperna lärare, 

specialpedagog, specialpedagog med inriktning på tal-, språk- och kommunikationssvårigheter, 

fritidspedagog, slöjdlärare och elevassistent. Sammanställning av pedagogernas svar redovisar vi 

utifrån enkätens påståenden. Likaledes som föräldraenkäten följer svarsalternativ enligt en 

femgradig Likert-skala. 

Första påståendet: Jag anser att jag har den kunskap som krävs för att ta emot ett barn med 

förvärvad hjärnskada. 

Av de sexton pedagoger som svarat på enkäten är det fem pedagoger som helt instämmer med 

påståendet och åtta pedagoger instämmer delvis med detta. Tre pedagoger tar delvis avstånd från att 

de har den kunskap som krävs för att möta barn med förvärvad hjärnskada. 

Andra påståendet: Jag är insatt i de problem som kan uppstå i skolmiljön för det barn som finns i 

min elevgrupp. 
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Sex pedagoger instämmer helt med att de är insatta i de problem som kan uppstå i skolmiljön för 

barnet, och nio pedagoger instämmer delvis med detta. En pedagog svarar att denna tar helt avstånd 

från påståendet. 

Tredje påståendet: Jag anser att skolan erbjuder de stödinsatser som behövs, till det barn med 

förvärvad hjärnskada som finns i min elevgrupp. 

Åtta pedagoger instämmer helt med att skolan erbjuder de stödinsatser som behövs till barnet och 

fyra instämmer delvis med påståendet. Två pedagoger svarar att de tar delvis avstånd från att skolan 

erbjuder de nödvändiga stödinsatser för barnet och två pedagoger tar helt avstånd från detta. 

Fjärde påståendet: Jag anser att den samverkan med föräldrar till barn med förvärvad hjärnskada, 

som skolan bjuder in till, bidrar till ett konstruktivt samarbete. 

Åtta av de sexton pedagoger som svarat på enkäten instämmer helt med att den samverkan som 

skolan bjuder in till bidrar till ett konstruktivt samarbete. Sex pedagoger instämmer delvis med 

påståendet. En pedagog tar helt avstånd från att skolans samverkan med föräldrarna bidrar till ett 

konstruktivt samarbete, och en pedagog svarar vet ej angående detta. 

Första öppna frågan: Beskriv hur skolan bjuder in till samverkan med föräldrar till barn med 

förvärvad hjärnskada. 

Av de sexton pedagoger som svarat på enkäten är det sju pedagoger som tydligt beskriver att skolan 

bjuder in till samverkan både genom formella och informella kontakter. Dessa sju pedagoger 

beskriver en tät och regelbunden samverkan med föräldrar via telefonkontakt, kontaktbok och 

spontan kontakt i klassrummet. I samband med denna öppna fråga svarar en pedagog att hon/han 

inte har erhållit information om att barnet i fråga har en förvärvad hjärnskada. Två av pedagogerna 

som instämmer helt med påståendet att skolan bjuder in till ett konstruktivt samarbete med 

föräldrarna beskriver endast en samverkan av formell karaktär.  

Andra öppna frågan: Beskriv hur du som pedagog kan stödja barn med förvärvade hjärnskador. 

Flertalet av pedagogerna betonar att det är viktigt att anpassa formerna kring 

undervisningssituationen utifrån barnets behov. Detta kan omfatta anpassning av gruppstorleken, 

undervisningstiden, materialet samt barnets placering i lokalen. Att strukturera och tydliggöra 

arbetsuppgifter kan också vara till stor hjälp för barnet. Pedagogerna uppger att samarbete med 

andra pedagoger kring barnet samt med institutioner i samhället som kan erbjuda stöd till barn och 

unga med förvärvad hjärnskada är av betydelse. Om barnets egna intressen integreras i 

undervisningssituationen kan detta bidra till och även gagna utvecklingen av kompensatoriska 

förmågor hos barnet, menar pedagogerna. En pedagog betonar att det är viktigt att ha en relevant 

pedagogisk utbildning för både akademiska och sociala situationer: ”Vem som helst kan inte hoppa 

in när beteenden är annorlunda och när känslor och känslointryck styr barnets beteende…” (citat 

pedagog). En annan pedagog lyfter fram vikten av att arbeta för ett positivt och tillåtande klimat i 

barngruppen. 

 

Diskussion 
I denna del kommer uppsatsens syfte och frågeställningar diskuteras i resultatdiskussionen. Därefter 

följer våra reflektioner kring de metoder vi använt oss av. Slutligen presenterar vi några förslag på 
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vidare studier inom ämnesområdet barn och unga med förvärvade hjärnskador, som kan vara av 

intresse. 

Metoddiskussion 

För att finna föräldrar och pedagoger som kunde besvara våra enkäter, kontaktade vi 

resurssamordnare för specialpedagogiska åtgärder i olika kommuner. Vid den första 

telefonkontakten med en av resurssamordnarna var denna mycket positiv och önskade att vi 

skickade enkät och informationsbrev för påseende. Vid leverans av brev till föräldrarna till 

resurssamordnaren fanns fortfarande intresse från resurssamordnarens sida. Ett par dagar senare 

återkom resurssamordnaren med beskedet att hon inte kunde hjälpa oss. Hon hade fått 

betänkligheter kring sin egen yrkesrolls etik och ville inte vara en länk till några föräldrar som 

kunde ha anledning till att misstro henne i deras framtida relation. Vi fick således inga enkäter 

distribuerade till föräldrar eller pedagoger den vägen. Vid resterande kontakter med 

resurssamordnarna i flera kommuner blev vi varse om att arbetssituationen på skolorna präglades av 

tidsbrist pga. arbetet med den nya läroplansimplementeringen. Resurssamordnarna visade intresse 

för vårt arbete men hade inte tid att distribuera eller besvara enkäterna. Kontakter med barnsjukhus, 

Barncancerfonden, Hjärnfonden och föreningen Hjärnkraft var intressanta men dessa kunde inte 

vara behjälpliga med föräldrakontakter. Vi fick dock många tips på vidare forskning inom ämnet 

som gav god bakgrundsinformation. ”Kunskap om ämnet för intervjun krävs särskilt för konsten att 

ställa andra frågor, att följa upp intervjupersonens svar (Kvale, 2009, s. 98). Genom kontakter med 

Astrid Lindgrens sjukhusskola och personliga kontakter med Barncancerföreningen fick vi fyra 

föräldrar som var villiga att delta i intervjuer. Vid mötena med föräldrarna som vi intervjuade 

upplevde vi att samtliga föräldrar var positivt inställda till att dela med sig av sin erfarenhet från sitt 

barns och ungdoms skolgång och livssituation. Inför en intervju tillfrågades vi om den unga 

personen i fråga fick närvara vid intervjutillfället. Så blev också fallet, och vi anser att detta 

tillförde många intressanta aspekter på sin skolgång och tillvaro. Alla föräldrar delade med sig av 

sina tankar och erfarenheter i fråga om hur skolan kan möta och stödja barn och unga med 

förvärvad hjärnskada. Vi erhöll en stor mängd material från föräldrarna utöver de syfterelaterade 

frågeställningarna i uppsatsen. Med respekt för föräldrarna kan vi inte avstå från att redovisa 

materialet. Detta har utmynnat i en sammanställning av goda råd från dessa föräldrar, som vi valt 

att presentera i bilaga 6. Vid tre av intervjuerna förde den ena av oss samtalet och den andra 

dokumenterade. Under en intervju användes ljudupptagningsutrustning och senare transkriberades 

intervjun. Vi erfor en fördel med att ha en transkribering av en intervju framför att ha våra egna 

anteckningar, då vi sammanställde föräldrarnas utsagor. Fördelen var att möjlighet gavs till en exakt 

återgivning av förälderns berättelse. Tidsåtgången och arbetsinsatsen var dock betydligt mer 

omfattande vid transkribering än vid direkt dokumentation under intervjun. Bell (2006), tar upp 

vikten av att arbeta utifrån de förutsättningar som existerar när det gäller kunskap och erfarenhet 

samt att behandla inhämtad data inom de givna tidsramarna. Valet att använda oss av de två olika 

metoderna av dokumentation var medvetet, i syfte att få erfarenhet av de båda. Vid en 

sammanställning av en intervju tog vi kontakt med en förälder via mail för att få ett förtydligande 

av innehållet i svaret av ett diskussionsområde. På detta vis vill vi styrka tydningens tillförlitlighet. 

”Påstå inte mer än vad det finns belägg för i data. Se upp för eventuella skevheter” (Bell, 2006, s 

228). När vi utformade enkäterna övervägde vi och analyserade ordval. Detta för att ord har olika 

värde för olika individer, och vi strävade efter klarhet i förståelsen för föräldrars och pedagogers 

upplevelser. I vår litteraturgenomgång fördjupade vi oss i medicinsk litteratur om hjärnans 
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uppbyggnad och funktioner som en del av metoden triangulering. Vi har dock valt att begränsa 

texten i uppsatsdelen Bakgrund, med hänsyn till den balans som bör råda mellan uppsatsens olika 

delar. Detta i syfte att uppsatsens pedagogiska tyngdpunkt tydliggörs. 

 

Resultatdiskussion 

Vi har ställt följande frågor: Hur beskriver föräldrar respektive pedagoger att samverkan erbjuds 

och genomförs?; Hur beskriver föräldrar till barn och unga med förvärvade hjärnskador i 

grundskole- och gymnasieåldern skolans stödinsatser? och Hur beskriver pedagoger de stödinsatser 

som de kan erbjuda barn och unga med förvärvade hjärnskador i grundskole- och gymnasieåldern? 

Genom svar på våra enkäter och i våra intervjuer har vi fått en insikt i hur föräldrar till barn och 

unga med förvärvade hjärnskador i grundskole- samt i gymnasieåldern upplever samverkan mellan 

hemmet och skolan samt skolans stödinsatser. Eftersom uppsatsens syfte omfattar både samverkan 

och stödinsatser har vi fört samman och diskuterat alla uppsatsens frågeställningar. Slutligen 

reflekterar vi kring barns och ungas rätt till stödinsatser. 

Vår första ansats till syfte var att de barn med förvärvade hjärnskador som uppsatsen skulle omfatta 

var i åldern 6–12 år. Detta åldersspann valde vi för att de yttre faktorerna i skolan är relativt 

likartade under dessa år. När barnet börjar på högstadiet förändras omständigheterna under 

skoldagen, såsom klassrumsbyte, flera lärare och sociala kontakter och mentor istället för 

klasslärare. Dessutom sker biologiska förändringar i kroppen. Efter kontakter med professionella 

inom området barn och unga med förvärvade hjärnskador fick vi rådet att utöka åldersspannet, då 

det kan ta upp till flera år efter skadans uppkomst innan konsekvenserna av denna blir märkbara. 

Genom Barncancerföreningen i Stockholm etablerades kontakt med föräldrar till barn och unga 

med förvärvade hjärnskador, som uttryckte sitt intresse för att medverka i intervjuer och enkäter. 

Deras barn och unga var i åldern 6-18 år. Således omvärderade vi vår första ansats och utvidgade 

åldersgruppen. Ju mer kunskap vi inhämtade inom området insåg vi att vår omvärdering av ansatsen 

bidrog till andra möjligheter att fördjupa vår förståelse för föräldrarnas upplevelser av samverkan 

med skolan. Utifrån uppsatsens första frågeställning har vi i svaren på intervjuer och enkäter från 

föräldrar och pedagoger kunnat utläsa att samverkan mellan hem och skola kan ta sig många olika 

former och genomföras i olika hög grad. Vi har noterat att både föräldrar och pedagoger uppger att 

en formell samverkan förekommer idag på samtliga skolor vi undersökt. Detta är inget förvånande 

då det är stadgat i läroplanen (Lpo94) att skolan ska bistå föräldrarna med fortlöpande information 

genom samverkan. Formen av samverkan framgår dock inte tydligt i läroplanen. Detta kan leda till 

en samverkan av endast formell karaktär förekommer, vilket kan resultera i att föräldrar inte känner 

sig inbjudna och inte ges möjlighet att vara delaktiga i skolans verksamhet. Den samverkan som 

föräldrarna i denna uppsats efterfrågar är en samverkan av en mer informell karaktär som kan 

komplettera den formella. Vi har uppmärksammat en samstämmighet i föräldrarnas beskrivningar i 

önskemål om hur den informella samverkan bör erbjudas. Det handlar mycket om kommunikation 

och öppenhet till dialog mellan förälder och pedagog för hela åldersgruppen 6-18 år. I enlighet med 

Waller och Jurdell som utvecklat metoden Guldsitsen, menar vi att skolans samverkan med 

föräldrar borde bygga på tillitsfulla relationer och ömsesidigt intresse för elevers bästa. Föräldrarna 

är i praktiken i beroendeställning till pedagogerna. Detta genom att pedagogen innehar 

yrkeskunskap och kan uppfattas som samhällets uttalade expert. Lundström (2007) anser att de 

professionella inte får gömma sig bakom en expertroll. Vi menar att det är gynnsamt om vi 
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pedagoger vågar ta till oss föräldrarnas erfarenheter och även inhämta kunskap från samhällets 

institutioner för stöd till barn och unga med förvärvade hjärnskador. Både föräldrar och pedagoger 

som besvarat vår enkät framhåller vikten av denna ömsesidighet i dialog. Även i materialet från 

intervjuerna finner vi belägg för detta. Pedagogen rår över barnets och den ungas dagliga 

skolsituation. Det kan vara en anledning till att föräldrar drar sig för att kritisera skolans verksamhet 

eller pedagogers arbete. Då vi båda också är föräldrar har tankar uppkommit kring hur kommentarer 

till våra egna barns pedagoger kan tänkas påverka barnens relation till pedagogerna. Som 

pedagoger har vi en förhoppning om att de pedagoger vi möter som föräldrar, är så pass 

professionella att de kan bemöta och förstå föräldrars oro och skapa en konstruktiv dialog. Genom 

dialogen kan förståelse för varandras tankar och åsikter skapas och samverkan utvecklas. Samtliga 

föräldrar i intervjuerna och enkäterna har lyft fram att de önskar ha en tät dialog med sina barns 

pedagoger. Anmärkningsvärt nog är det bara en förälder som beskriver att en bra dialog 

förkommer. Föräldern har dock varit tvungen att driva på för att få denna dialog fungera bra. I 

intervjuerna framkommer att föräldrarna efterlyser ”enkla” stödinsatser såsom bekräftelse av 

barnets insats och bejakande av barnet. ”Du är värdefull, måste barnet få höra” (citat förälder B). 

Vår tidigare arbetslivserfarenhet har visat oss att pedagogen behöver ha ett intresse för sina 

arbetsuppgifter, personlig mognad, adekvat utbildning och tid för att kunna bemöta och arbeta med 

barnet. Det kan bli bundet till den ansvariga pedagogen hur samverkan och stödinsatser fungerar för 

olika barn och på olika skolor. Föräldrarnas utsagor styrker våra tidigare erfarenheter. Förälder C 

beskriver sin erfarenhet av möten med pedagoger i gymnasiet: 

Jag har aldrig fått responsen från pedagogen som är Pedagogen, som tänker att nu har jag fått 

förmånen att lära mig mera om vad som innebär med en hjärnskada…, då måste det finna en 

eldsjäl i skolan och den har vi inte träffat på gymnasiet... 

Pedagogerna beskriver att skolan bjuder in till samverkan genom samtal av både formell och 

informell karaktär. För att ett samtal ska vara konstruktivt så krävs det att en dialog kommer till 

stånd, anser vi. Detta stämmer väl överrens med Guldsitsens tankar om en ömsesidighet och dialog 

i mötet med föräldrar (Stockholms stad, 2006). I pedagogenkäterna anser 14 av 16 pedagoger att de 

helt eller delvis har ett konstruktivt samarbete med föräldrarna, men ingen av de 16 pedagogerna 

nämner dialog i de öppna svarsalternativen. Vi anser att det är av yttersta vikt att pedagoger och 

skolor öppnar upp för ett dialogiskt förhållningssätt och lyssnar på föräldrarnas förväntningar och 

börjar samarbeta. ”Vägen till barnens hjärtan går genom föräldrarna” (Stockholms stad, 2006). I 

pedagogenkäten har vi uppmärksammat svar som vi vill belysa. Tre pedagoger uppger att de inte 

helt instämmer med att de har den kunskap om, och inte är insatta i de problem som kan uppstå i 

skolmiljön för barnet förvärvad hjärnskada. Trots detta instämmer de helt med att skolan erbjuder 

de stödinsatser som behövs för barnet. Vi har svårt att se logiken i denna svarskombination. Det 

motsatta förhållandet, pedagoger som helt eller delvis känner sig besitta den kunskap som krävs för 

att ta emot ett barn med förvärvad hjärnskada men är bara helt eller delvis insatta i de problem som 

kan uppstå, finns också representerade. Vi har diskuterat kring varför skolan inte, enligt 

pedagogerna bjuder in till en samverkan som bidrar till ett konstruktivt samarbete. Det finns många 

faktorer som kan vara av betydelse och orsaka brist på rätt stödinsatser för barnet. Några av dessa 

kan vara brist på tid, stora barngrupper, begränsade ekonomiska resurser, samarbetssvårigheter 

pedagoger emellan och okunskap, anser vi. I pedagogenkäterna finner vi inte att pedagogerna 

efterfrågar eller poängterar vikten av vidareutbildning för att kunna möta barn och unga med 

förvärvad hjärnskada. Med tanke på att den mängd kunskap som finns att tillgå i samhället anser vi 
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det anmärkningsvärt att endast en av pedagogerna har vidrört området. För oss som pedagoger bör 

det vara av intresse att söka alternativa inlärningsmetoder för barn och unga med förvärvade 

hjärnskador. En sådan alternativ inlärningsmetod, Amat-c, presenterar Hagberg- van´t Hooft i sin 

doktorsavhandling (2005). Eleven kan genom den kognitiva behandlingsmetoden finna 

kompensatoriska strategier för sina svårigheter. Oförmåga hos skolledning att se barn och ungas 

stödbehov kan enligt föräldrarna också leda till brist på att rätt stöd sätts in för det enskilda barnet. 

Dokument som stadgar barns och ungas rätt till stödinsatser ligger till grund för att säkerställa att 

barn och unga i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till dessa rättigheter i ordinarie skola, så att de 

inte behöver utsättas för diskriminerande attityder pga. att de skiljs ut. Kommuner har, i egenskap 

av huvudman för skolan, totalansvaret för att varje elev får det stöd som behövs (HO, 2001). Gott 

samarbete mellan skolan och olika instanser i samhället är helt avgörande för att stöd ska fungera 

fullt ut (Socialstyrelsen & Specialpedagogiska Institutet, 2005). Vi uppfattar att föräldrarnas 

berättelser förmedlar en slags vanmakt över att när stödet för deras barn brister, finns få rättsliga 

vägar för föräldrar att använda. Föräldrarna vet inte vart de ska vända sig med eventuella frågor om 

avsaknad av rätt stödinsatser för sitt barn. Det framkommer i Handikappombudsmannens studie 

(2001) att HO har ägnat mycket tid åt ärenden där föräldrar eller närstående har sökt råd och 

information om elevers rätt i skolfrågor. 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv kan pedagogen genom att fokusera på elevens starka sidor 

hjälpa till att utveckla en god självkänsla och förmåga att lyckas. Föräldrarna uttrycker ett önskemål 

om att pedagogerna kunde vara mer öppna för att arbeta utifrån elevens starka sidor och intressen 

för att motivera och engagera. En strävan att kunna gå ifrån det ”traditionella arbetssättet” när man 

möter barn och unga med förvärvade hjärnskador är önskvärt enligt föräldrarnas utsagor. En 

konstruktiv dialog mellan föräldrar och pedagoger i kombination med rätt stödinsatser för barn och 

unga, leder till goda förutsättningar för en samverkan som involverar och engagerar föräldrar, barn, 

unga och pedagoger.  

Vi upplever att vårt val att läsa litteratur skrivet av anhöriga till barn och unga som drabbats av  

förvärvade hjärnskador har berikat oss i vårt uppsatsarbete. Litteraturen har bidragit till att ge oss en 

inblick i ”resan” som dessa familjer varit tvungna att genomgå. Det har hjälpt oss att få en viss ökad 

förståelse för familjernas livssituation och för oss att vara ödmjuka inför mötet med föräldrarna vid 

intervjuerna. 

 

Förslag på vidare studier 

Det mest intressanta område för vidare studier för oss vore att få göra en fördjupning i hur 

självbilden hos ungdomar påverkas vid en förvärvad hjärnskada. Vi anser att grunden för en ung 

människas självbild påverkar hennes/hans självkänsla och mognad till en harmonisk och ansvarsfull 

individ. Det borde vara varje pedagogs strävan och målsättning att vara lyhörd för de behov som 

behöver tillgodoses hos den unga personen och stödja en individuell utvecklingsprocess som kan 

leda till en positiv och stark självkänsla. Vi har haft förmånen att få inblick i några familjers 

livssituation i fråga om föräldrars samspel med pedagoger i skolan samt för deras barns skolvardag. 

Föräldrarnas berättelser förmedlar tankar kring hur viktigt det är för deras barn att utveckla en god 

självkänsla utifrån de nya förutsättningar som råder för barnen. Det är denna aspekt av livet som vi 

anser att det är av vikt att belysa och uppmärksamma.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

 

Intervjuguide för intervjuer med föräldrar till barn med förvärvad 

hjärnskada 

 

 

 Barnets svårigheter till följd av skadan 

 

 Stödinsatser kring barnet, vilka? 

 

 Samverkan föräldrar – skola och samverkansform 
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Bilaga 2 

 

Mars 2011  

 

 

Till föräldrar till barn med en förvärvad hjärnskada  

 

Vi är två pedagoger som läser vid Specialpedagogiska Institutionen på Stockholms Universitet. 

Under denna termin arbetar vi med en studie, som kommer att sammanställas till en uppsats på 

grundnivå, inom ämnet barn med förvärvade hjärnskador.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa hur föräldrar till barn med förvärvade hjärnskador 

i grundskoleåldern upplever skolans stödinsatser.  

Med vår uppsats hoppas vi kunna belysa hur samverkan och stödinsatser mellan föräldrar och 

skolan ser ut och öka kunskapen om detta inom skolans värld. Vi önskar att vi får ta del av era 

erfarenheter av hur ni uppfattar ert barns skolsituation.  

Detta brev skickar vi för att be er att fylla i bifogad enkät och returnera till oss i svarskuvertet. Vi 

ber er svara snarast möjligt, dock senast den 8/4 2011.  

Vi kommer att behandla alla enkätsvar och ni förblir anonyma för oss och i uppsatsen. Samtligt 

insamlat material kommer att användas endast i syfte av denna uppsats och kommer att förstöras 

när den slutliga versionen av uppsatsen är inlämnad och godkänd.  

Om ni har några frågor eller vill ha något i enkäten förtydligat, är ni välkomna att kontakta oss:  

Sabina Edin 070 4009379 sabina.edin@telia.com 

Cilla Hansson 070 3809010 cecilia.hansson@nacka.se  

 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar: Sabina och Cilla 

 

 

 

  

mailto:sabina.edin@telia.com
mailto:cecilia.hansson@nacka.se
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Bilaga 3 

 

Mars 2011  

 

 

Till pedagoger som arbetar med barn med en förvärvad hjärnskada  

 

Vi är två pedagoger som läser vid Specialpedagogiska Institutionen på Stockholms Universitet. 

Under denna termin arbetar vi med en studie, som kommer att sammanställas till en uppsats på 

grundnivå, inom ämnet barn med förvärvade hjärnskador. Syftet med uppsatsen är att undersöka 

och belysa hur föräldrar till barn med förvärvade hjärnskador i grundskoleåldern upplever skolans 

stödinsatser. Vi vill även undersöka hur skolpersonalen upplever de stödinsatser och samverkan 

som pågår kring barn med förvärvade hjärnskador.  

Med vår uppsats hoppas vi kunna belysa hur samverkan och stödinsatser mellan skolan och 

föräldrar ser ut och öka kunskapen om detta område. Vi önskar att vi får ta del av dina erfarenheter 

av hur stödinsatser och samverkan fungerar på din skola.  

Vi ber be dig att fylla i bifogad enkät och returnera i svarskuvertet. Var vänlig att svara snarast 

möjligt, dock senast den 8/4 2011.  

Vi kommer att behandla alla enkätsvar och du förblir anonym för oss och i uppsatsen. Samtligt 

insamlat material kommer att användas endast i syfte av denna uppsats och kommer att förstöras 

när den slutliga versionen av uppsatsen är inlämnad och godkänd.  

Om du har några frågor eller vill ha något i enkäten förtydligat, är du välkommen att kontakta oss: 

Sabina Edin 070 4009379 sabina.edin@telia.com  

Cilla Hansson 070 3809010 cecilia.hansson@nacka.se  

 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

Sabina och Cilla 

  

mailto:sabina.edin@telia.com
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Bilaga 4 

 

Enkät till föräldrar till barn med förvärvad hjärnskada  
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Bilaga 5 

 

Enkät till pedagoger som arbetar med barn med förvärvad hjärnskada 
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Bilaga 6 

Goda råd från föräldrar till barn och unga med förvärvade hjärnskador 

till pedagoger som möter dessa barn. 

 

 Anpassa undervisningen efter barnets förmåga och förutsättning. Det kan till exempel gälla 

kortare undervisningspass med återhämtningspauser, möjlighet till mindre gruppundervisning 

och tillgång till avskilda grupprum. 

 Ge enkel och konkret information. Det kan även gälla i "självklara" moment. 

 Var tydlig med instruktioner och avgränsa valmöjligheter i en arbetsuppgift. Det kan hjälpa 

barnet och den unga personen att komma igång med uppgiften. 

 Ge barnet och ungdomen en arbetsuppgift i taget och möjlighet till extra tid. Detta kan vara av 

särskild vikt vid provtillfällen. 

 Anpassa formen av information till barnet och ungdomen. Är det skriftlig eller muntlig 

information som kan lämpa sig bäst för det specifika tillfället? 

 Vara uppmärksam som pedagog om barnet och ungdomen kan behöva bekräftelse på att 

hon/han är på rätt väg. Det kan hjälpa barnet och ungdomen att inte fastna med en uppgift. 

 Förmågan att orka kommer i cykler, var uppmärksam på när eleven börjar ”dala”.. 

 Låt eleven få ”lugna placeringar” i klassrummet och i matsalen. 

 Flexibilitet vid prov: muntliga prov istället för skriftliga, anpassa provinnehållet. 

 Begränsa läxornas omfång och antal. 

 Ge ut minnesanteckningar/kompendium i förväg så att eleven kan följa med under lektion, 

istället för att behöva anteckna. 

 Avlasta/lätta upp för eleven utan att det syns och blir utmärkande.  

 Hjälp till med att starta upp alternativa ”lugna” aktiviteter på rasterna.  
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