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Sammanfattning    

Denna uppsats undersöker vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att elever, som har varaktig kognitiv 

funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång. I studien söks svaret på vilka 

utmaningar eleverna står inför efter sjukdom och behandling samt vilka anpassningar, metoder och strategier som eleverna 

kan behöva.  
 

Studien har inspirerats av innehållsanalys som vetenskaplig metod och resultatet bygger på intervjuer med åtta 

informanter. Analysen av datamaterialet resulterade i ett övergripande tema Elevens främlingskap till sig själv och 

strategier för nyorientering och tre kategorier Identitet- en utmaning, Samverkan vid anpassningar samt Råd till 

pedagoger. 
 

Resultatet visar att eleverna har en spretig kunskapsprofil med ojämna kognitiva förmågor och att svårigheter blir synliga 

då kraven ökar. Många elever upplevs känna ett främlingskap till sig själv vilket påverkar hur stödet tas emot i skolan.  
 

Informanterna upplever att skolan spelar en mycket viktig roll i elevens rehabilitering. Samverkan med andra 

professionella inom vården och skolan samt hemmet sågs som viktiga arenor för att säkra upp elevens behov. Resultatet 

visar att den viktigaste framgångsfaktorn är att eleven får en pedagogisk resurs som coachar eleven framåt i lärandet. 

 

 

Nyckelord   Förvärvad hjärnskada, hjärntumör, kognitiva förmågor, rehabilitering, specialpedagogik 
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Förord 

Inledningsvis skulle jag vilja rikta ett stort tack till de personer som möjliggjort detta 

examensarbete. Mitt främsta tack går till mina informanter som tagit sig tid och generöst delat 

med sig av kunskap, erfarenheter och upplevelser inom området. Deras berättelser har givit 

mig så mycket mer än bara data till min uppsats.  

 

Jag vill även tacka mina nära som läst, begrundat och givit mig feedback under arbetets gång. 

Detta har varit ovärderligt.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka min handledare, som varit ett gott stöd i utformningen av arbetet.  
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Inledning  

I Sverige insjuknar ungefär 300 barn i cancer varje år, en tredjedel får en hjärntumör. Det 

finns många olika typer av hjärntumörer och alla har sin specifika behandling. Mycket har 

hänt inom sjukvården de senaste decennierna och i dag överlever nästan 80 % av de som 

drabbas (Butler & Haser, 2005; Sandström, 2013). Den här uppsatsen fokuserar på dessa 

överlevare och deras sjukdom. Dessa elever är en ny och växande grupp i skolan. Flertalet har 

komplikationer av sin sjukdom och behandling och behöver särskilt stöd i skolan (Carney & 

Porter, 2009; Eklund, 2009). 

 

Denna elevgrupp är en specialpedagogisk utmaning, inte bara för att målgruppen är komplex 

utan för att den är föränderlig. Den bjuder hela tiden nya utmaningar pedagogiskt och i takt 

med att överlevarna ökar får skolan allt fler individuella elever att möta upp. Skolpersonal 

ställer sig ofta frågan, hur gör vi nu? Det är inte samma elev som återvänder till skolan efter 

behandlingen (Hallberg et al., 2008). Cristina Eklund (2009) som har mångårig erfarenhet 

som specialpedagog på Folke Bernadotte regionhabilitering vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala, upplever att skolpersonal i regel saknar kunskap om elever med förvärvad 

hjärnskada och att det i sig skapar frustration. Hon menar att information och kunskap om 

konsekvenser av behandling är förutsättningar för att skolan ska kunna stötta eleven. 

Information som kan ges av till exempel familjen, konsultsjuksköterskor, sjukhuslärare och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Elever som har ojämna kognitiva funktioner 

beroende av dagsform och problem med uppmärksamhet samt en långsam processhastighet 

får inte förväxlas med elevernas kunskapsnivå eller andra svårigheter påtalar Eklund (2012). 

 

Med bakgrund av detta behöver skolan verktyg för att möta just denna elevgrupp, som är 

studiens fokus och kunskapen om deras specifika behov ökas. Min erfarenhet som 

sjukhuslärare säger att dessa elever ofta behöver omfattande stöd efter sin behandling och min 

önskan är att denna uppsats ska finna goda exempel, som kan inspirera till att förbättra och 

utveckla det pedagogiska stödet för denna elevgrupp.  
 

Barncancerfondens generalsekreterare Olle Björk (Barncancerfonden, 2014), vill se en 

satsning på rehabilitering, som ska vara knuten till de sex regionala barnonkologiska centra 

som finns i landet. Han påtalar att barn som behandlats för hjärntumör inte kan likställas med 

andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att det krävs större kunskap om deras 

problematik. Han får medhåll av Ingrid Emanuelsson, överläkare vid barn- och ungdoms-

habiliteringen i Göteborg som ser stora brister i hur barn följs upp och vilket stöd de får, bland 
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annat i skolan. Emanuelsson är ordförande i en nytillsatt arbetsgrupp som startades 2014 med 

syfte att skapa ett nationellt uppföljningsprogram som ska hjälpa barn som haft hjärntumör. 

Rehabprogrammet ska omfatta kognitiva och psykosociala faktorer och tanken är att det i 

framtiden ska finnas team på alla barnonkologiska centra (Barncancerfonden, 2014). 

 

I dag finns rehab- och habiliteringskliniker kopplade till alla barnonkologiska centra. 

Specialpedagogerna på dessa enheter har som främsta uppgift att ge stöd och vägledning till 

barnet, dess familj och skola (http://www.barncancerfonden.se). Det är dessa pedagoger som 

jag valt att intervjua till detta examensarbete. Flertalet av dem har arbetat i många år med barn 

som har förvärvade hjärnskador uppkomna efter behandling av hjärntumör. De har stor 

erfarenhet och besitter viktig kunskap, som jag önskar att fler ska få ta del av.  

 

Skolans styrdokument  

Elever som har behandlats för onkologisk sjukdom har behov som är komplexa och 

individuella påtalar Björk (Barncancerfonden, 2014). Han upplever att många barn lider av 

sena komplikationer och han möter föräldrar som känner sig maktlösa när inte skolan 

fungerar. Skolan är en viktig länk i elevens rehabilitering påtalar Jakobsson och Nilsson 

(2011) och den har ett tydligt uppdrag gällande barn i behov av särskilt stöd (SFS 2010:800).  

 

Tonning Olsson (2006) påtalar vikten av att regelbundet utvärdera skolans insatser, så att de 

speglar elevens behov. Enligt Läroplanen för grundskolan (2011) ska alla som arbetar i skolan 

uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd. Läraren ska ta hänsyn till 

varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Rektor har ett särskilt 

ansvar för att undervisningen och att elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det 

särskilda stöd och den hjälp de behöver.  

 

Nedan följer utdrag ur Skollagen (SFS 2010:800) med fokus på hänsyn till barnets bästa, 

syftet med utbildningen inom skolväsendet, elevernas lärande och utveckling mot målen samt 

stöd i form av extra anpassningar och elevers rätt till särskilt stöd. Texten har markerats av 

mig, författaren till detta dokument, för att lyfta fram viktiga delar. 

 

I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara 

utgångspunkt (….). I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (….). Om det inom 

ramen för undervisningen (…) framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar 
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inom ramen för den ordinarie undervisningen (….). Alla barn och elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.  

 

Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som 

finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser (….). Om det inom ramen för undervisningen (…) kan befaras att en elev inte kommer att 

nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns 

särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens 

behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven 

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon 

ges sådant stöd. (SFS 2010:800) 

 

Centrala begrepp 

Barnonkologiska centra 

I Sverige finns sex barnonkologiska centra dit barncancervård främst är koncentrerad. Dessa 

är belägna i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå. Barnonkologer, 

kirurger, sjukgymnaster, psykologer, konsultsjuksköterskor, sjukhuslärare med flera arbetar 

tillsammans för att likvärdig vård och omvårdnad ska ges i hela landet 

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

 

Konsultsjuksköterskor 

På alla barnonkologiska centra finns konsultsjuksköterskor. Dessa sjuksköterskor, med lång 

erfarenhet av barnonkologisk vård, har till uppgift att vara en länk mellan barnet, familjen och 

alla de instanser barnet kommer i kontakt med i samband med sjukdomen. Det kan vara 

sjukhusets olika avdelningar, elevens skola, Sjukhusskolan och hemsjukhuset med flera. 

Konsultsjuksköterskorna har i uppgift att informera skolan om elevens sjukdom, behandling 

och konsekvenser av den, samt vara bollplank till hemmet och skolan i frågor som rör 

sjukdomen. Information ges i regel tillsammans med elev och/eller vårdnadshavare. 

Vanligtvis informeras elevens klass och berörda lärare, om behov finns delges även syskons 

klasser/förskola. Information vid stadiebyten eller konsultation vid upprättande av 

åtgärdsprogram kan även vara aktuellt (http://www.barncancerfonden.se). 
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Förvärvad hjärnskada 

En förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som kan uppkomma efter olycka, förgiftning 

eller sjukdom (Krogstad, 2001). 

 

Sena komplikationer 

Med sena komplikationer menas de förändringar som kvarstår eller uppstår när den 

medicinska behandlingen är avslutad (Tonning Olsson, 2006).  

 

Kognition 

Begreppet kognition kommer från det latinska ordet cognoscere, som betyder att lära 

(http://www.nationalencyklopedin.se). Kognition avser de intellektuella funktionerna och 

hjärnans förmåga till uppmärksamhet, tänkande, perception, minne, problemlösning, sortera 

information samt prioritera och planera effektivt (Diamond, 2013).  

 

Kognitivt stöd 

Vid identifikation av åtgärder för att kompensera nedsatt kognitiv förmåga används begreppet 

kognitivt stöd inom rehab- och habilitering. Syftet är att finna metoder, hjälpmedel och 

anpassningar som ger individen möjlighet till förståelse och självbestämmande. Det kan 

inbegripa stöd för att minnas, planera och orientera sig (Wennberg et al., 2008).  

 

Rehabilitering och Habilitering 
 

Med habilitering menas insatser till personer som har fötts med eller som tidigt i livet har fått 

funktionsnedsättningar. Med rehabilitering menas insatser till de med funktionsnedsättningar som har 

skadats senare i livet eller fått en sjukdom. Målet är dock detsamma: att skapa möjligheter att leva ett så 

normalt, aktivt och självständigt liv som möjligt (http://www.1177.se). 

 

Kognitiva förmågor 

Med kognitiva sena komplikationer menas svårigheter som berör intellektet, problemlösnings-

förmågan, inlärning och tänkande (Tonning Olsson, 2006). Eklund (2009) ger exempel på hur 

svårigheter med kognitiva förmågor kan visa sig: 

- att orientera sig i tid och rum: när? var? vilket material? 

- minne, långtidsminne och korttidsminne, där arbetsminne ingår  

- uppmärksamhet och koncentration 

- långsamhet att processa tankar, information och berättande 

- logiskt tänkande och problemlösning i flera steg 

- att bearbeta och tolka sinnesintryck, perception 

- tal och språk, svårt att hitta orden i samtal 
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Exekutiva förmågor 

Med exekutiva förmågor menas förmåga att planera, ha överblick, struktur och kontroll. Det 

är ofta bristen på exekutiva förmågor som gör att eleven snabbt blir trött och får svårt att 

hantera stress (Tonning Olsson, 2006). Eklund (2009) ger exempel på områden där bristande 

förmåga i exekutiva förmågor kan visa sig: 

- formulera mål och genomföra dem 

- att planera och organisera sitt arbete 

- att ta egna initiativ 

- att utvärdera det man själv har gjort 

- att vara flexibel vid problemlösning 

 

Syfte & Frågeställningar  

Denna uppsats söker svaret på vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att 

elever, som har varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, 

behöver för stöd i sin skolgång.  

 

1. Vilka olika utmaningar i skolsituationen erfar specialpedagoger vid rehab- och 

habilitering knutna till barnonkologcentra att elever kan ha efter behandling av 

hjärntumör?  

 

2. Vilka anpassningar, metoder och strategier upplever specialpedagogerna främst att 

denna målgrupp kan behöva som stöd i sin skolgång?  

 

Tidigare forskning   
Detta kapitel belyser tidigare forskning om hur barn påverkas av sjukdom och behandling av 

hjärntumör, hur kognitiva förmågor påverkas, vilka strategier som finns att tillgå samt 

betydelsen av stöd i skolan.  

 

Kognitiva förmågor 

Vid behandling av en hjärntumör, som kanske har innefattat såväl kirurgi, som strålning och 

cytostatika, orsakar detta komplikationer av varierad grad och art, beroende på bland annat 

tumörens typ, storlek, läge och barnets ålder (Butler & Haser, 2006; Lannering & Castor, 

2010; Palmer et al., 2007). Hjärnkirurgi kan medföra skada på hjärnan och ge problem med 

bland annat språkutveckling, beteende och hjärnans utveckling. Skador som uppkommer vid 

operation kan även ge motoriska svårigheter som leder till att barnet blir rullstolsburet och det 
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finns en risk för störning av den fortsatta utvecklingen. Både strålning och operation utgör en 

risk för påverkan av kognitiva funktioner, vilka kanske inte visar sig initialt, utan blir synliga 

flera år efter avslutad behandling (Fleischer, 2001; Hovén et al., 2013; Sandström, 2013). I 

Hovén, Gustafsson, Boman och Lannerings forskning från 2013, presenteras att 

komplikationer hos barn som behandlats för hjärntumör ibland uppstår tidigt men kan även 

utvecklas långt senare efter avslutad behandling. Problemen förändras och tilltar ibland med 

ökad ålder menar författarna och hoppas att deras fortsatta forskning ska leda till bättre 

information om detta till drabbade och bättre uppföljning av överlevare.  

 

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

kan man se den samlade bilden. (Fleischer, 2001, s. 6) 

 

Psykologen Ingrid Tonning Olsson (2006) talar om att barnet växer in i sina skador och säger 

att förmågor som till exempel att förstå en helhet, kunna överblicka och se strukturer kan 

långt senare visa sig vara problem då andra krav blir aktuella. Det är ofta bristen på dessa så 

kallade exekutiva förmågor som gör att eleven snabbt blir trött och får svårt att hantera stress. 

Mängden strålning hjärnan blivit utsatt för spelar in, låg stråldos mildare svårtigheter säger 

Tonning Olsson (2006). Många barn som behandlats för hjärntumör får kognitiva besvär, men 

inte alla. De barn med cancer som inte fått strålbehandling eller cytostatika i centrala 

nervsystemet, det vill säga hjärna och ryggmärg, drabbas sällan av sena komplikationer 

(Tonning Olsson, 2006).  

 

Framstegen i den medicinska behandlingen av hjärntumörer hos barn har resulterat i en ökad 

överlevnad. Tyvärr orsakar den effektiva strålbehandlingen en negativ utveckling på barnets 

kognitiva förmågor, detta finns väl dokumenterat i flera studier (Butler & Haser, 2006; 

Carney & Porter, 2009; Holmqvist & Scott, 2002; Maddrey et al., 2005; Palmer, 2008, Saury 

& Emanuelssons, 2011). Förekomst av kognitiva konsekvenser för barn behandlade för 

hjärntumör är större 50 % säger Andersson (2003). Mulern och Palmer (2003) menar att 

siffran kan vara så hög som 100 %.  

 

Sena komplikationer, förändringar som kvarstår eller uppstår när behandlingen är avslutad, 

drabbar sju av tio barn säger Lars Hjorth, överläkare på Barn- och ungdomsmedicinska 

kliniken i Lund (Barncancerfonden, 2014). Han påpekar att barn som haft hjärntumör får, 

förutom medicinska bekymmer, kognitiva problem, svårigheter som berör intellektet, 

problemlösningsförmågan, inlärning och tänkande. Exempel på detta är problem med minne, 
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koncentration, långsamhet och uppmärksamhet. Detta i sin tur leder till att många elever har 

läs-, skriv och matematiksvårigheter.  

 

I Saury och Emanuelssons studie från 2011 belyses hur barn påverkas av sjukdom och 

behandling, bedömningar gjordes 3 och 5 år efter diagnos. Uppföljningarna visade en tydlig 

minskning av kognitiva förmågor. Barnen fortsätter att utvecklas, men i långsammare takt 

jämfört med jämnåriga inom följande områden: verbal förståelse, perceptuell förmåga 

gällande organisation och socialt. Barnen hade även påverkan på processorhastighet, med 

följden långsamhet i tal, rörelse och reaktionsförmåga. Författarna påtalar att 

rehabiliteringsprogram bör inkludera social träning för återanpassning samt 

specialpedagogiskt stöd i skolan. Palmer et al. (2001) presenterar i sin studie att 

inlärningshastigheten ökar långsammare hos drabbade och avståndet till den förväntade 

kapaciteten hos jämnåriga ökar. 

 

Avtagande inlärningshastighet  
 

 
 

 

 

Longitudinella studier har visat att överlevande utvecklas långsammare än sina jämnåriga i 

verbal, icke-verbal och allmän intelligens (Palmer, 2008). Toning Olsson (2014) menar att 

intelligensnivån kan sänkas över tid då barnen inte utvecklas i samma takt som om de varit 

friska. Intelligens är åldersrelaterat och det innebär att skillnaderna i intelligens mellan barn 

som haft cancer och jämnåriga ökar med tiden.  
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Barn som haft hjärntumör kan exempelvis utvecklas väldigt väl när det gäller språkliga förmågor, men 

kanske ligga kvar på samma nivå när det gäller minne och tempo, vilket då resulterar i en sänkt IQ. 

(Tonning Olsson, 2014, s. 33) 

 

Flera studier (Kahalley et al., 2013; Maddrey et al., 2005; Ris et al., 2001) visar att barn och 

ungdomar som behandlats för hjärntumör är i riskzonen för att utveckla lägre intelligens. 

Faktorer som påverkar är främst strålning mot hjärnan, behandling vid yngre åldrar, tid efter 

diagnos och medicinska komplikationer som stroke eller kramper. Ris et al. (2001) visar i sin 

studie att IQ-nivån sjunker åren efter avslutad strålbehandling hos flertalet av barnen som 

utsatts för en hög stråldos, se Figur 2. Studien visade även att den språkliga förmågan var 

bättre bevarad än exekutiva funktioner som till exempel initiativförmåga, planering och 

organisering av sitt skolarbete. 

 

Beräknad IQ efter strålning mot CNS 
 

 
 

   

 

 

Kognitiv rehabilitering - Metoder och strategier 

Åman (2006) har studerat specialpedagogens roll i team vid barn- och ungdomshabiliteringen 

och hon fann att pedagogen med specialpedagogisk kompetens är mycket betydelsefull för 

barnet. Hennes avhandling visar att i de tvärprofessionella teamen är specialpedagogen den 

som, med sitt yrkesspråk och barnfokus, fungerar som en bro mellan det medicinska fältet och 

det pedagogiska sammanhanget för elevens vardag, hemma och i skolan.  
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Figur 2. Omarbetad figur utifrån Ris et al., 2001. Beräknad IQ efter strålbehandling. De tre olika 

mätningarna visar; FSIQ = Full scale, mått på allmän intelligens. VIQ= Verbal förmåga.  

PIQ= Perceptuell funktion. 
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Om pedagogen inte fanns med i teamet tror yrkesgrupperna att fokus på barnet och ett mer ekologiskt 

helhetsperspektiv, skulle gå förlorat. Pedagogen uppmärksammar nämligen barnets rätt till lek och 

delaktighet, liksom familjens behov av en normal vardag (.…) Pedagogerna menar att de gör en 

pedagogisk anpassning av andra yrkesgruppers utredningsresultat och behandlade interventioner. (Åman, 

2006, s. 220)  

 

Sandström (2013) påtalar vikten av neuropsykiatriska tester, vilka ger en ökad förståelse för 

elevens behov. Den typen av test kan även ge barnet en bättre självkänsla då svårigheter kan 

förklaras som exekutiva istället för enbart en känsla av förvirring (Tonning Olsson, 2006). 

Vid identifikation av åtgärder för att kompensera nedsatt kognitiv förmåga används begreppet 

kognitivt stöd. Syftet är att finna metoder, hjälpmedel, anpassningar som ger individen 

möjlighet till förståelse och självbestämmande. Det kan inbegripa stöd för att minnas, planera 

och orientera sig (Wennberg et al., 2008).  

 

Konsekvenser av en nedsatt kognitiv förmåga kan visa sig vid planering av tid, vid uppgifter 

som kräver flera steg eller vid problemlösning. Stöd för detta kan finnas i bland annat 

tekniska hjälpmedel, miljöanpassningar och strategier (Janeslätt et al., 2013). Neuropsykolog 

Ingrid van´t Hoof, som är verksam vid Karolinska Institutet, presenterar i sin avhandling från 

2005 en kognitiv behandlingsmetod, SMART/Amat-c, utvecklad för barn med 

uppmärksamhets- och minnessvårigheter uppkomna efter förvärvad hjärnskada. Metoden, 

som ursprungligen är från Holland, består av träning av strategier för att kompensera för 

svårigheter. Den har även visat sig ha en bestående och positiv effekt. Den svenska 

översättningen av Amat-c (Amsterdam Memory and Attention Training for Children) kallas 

SMART (Swedish Memory and Attention Re Training). 

 

För att öka kunskapen om vilka metoder och arbetssätt som är framgångsrika initierades år 

2001 det nationella projektet Evidens Based Habilitering (EBH). Syftet med detta var att 

granska olika åtgärders evidens och utifrån det skapa en arbetsmodell för habilitering av barn, 

ungdomar och vuxna i Sverige. I rapporten som blev klar 2013 presenteras verksamma 

metoder för kognitivt stöd utifrån internationell forskning. Vissa med stark evidens andra med 

måttlig. Metoder som har bevisad effektivitet är bland annat tekniska produkter och hjälp-

medel för stöd i tid med påminnelser och schema för dagliga rutiner, planering i olika steg och 

sociala berättelser, med syfte att göra kommunikation mer begriplig.  

 

Inom minnesträning skiljer sig rekommendationerna åt, metoden SMART/Amat-c har klassats 

med stark evidens för effektivitet, RoboMemo minnesträning klassas något lägre, måttlig 

stark evidens och övriga metoder för minnesträning klassas som begränsat stark evidens. 
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Rapporten belyser även den komplexa situation som personalen vid habiliteringen står inför 

(Janeslätt et al., 2013).  

 

Metoder för kognitivt stöd utvecklas i snabb takt. Det ställer stora krav på den personal som ska känna till 

metoder, nya produkter och funktioner i produkter, utforma anpassningar och inträning. Det är i sin tur 

avgörande för att personer med kognitiva funktionsnedsättningar ska få tillgång till och kunna dra nytta 

av de möjligheter till autonomi och delaktighet som kognitivt stöd kan erbjuda (Janeslätt et al., 2013, s.7).  

 

Det finns även metoder som ifrågasätts, som till exempel stöd för upplevelse av tid, 

uppmärksamhetsträning med Rehacon och minneshjälpmedel. Dessa anses ha otillräckligt 

vetenskapligt underlag för att användas inom habiliteringen idag (Janeslätt et al., 2013). 

Betydelsen av stöd i skolan 

För att kunna förutse vilka utmaningar eleven står inför kan det ibland vara till hjälp att veta 

var hjärntumören suttit. I Sverige får ungefär 300 barn cancer varje år och 28 % av dem får en 

hjärntumör. Det finns flera hundra olika hjärntumörer, men läget, placeringen och typ av 

tumör avgör eventuella seneffekter. Nästan 45 % av alla hjärntumörer sitter i lillhjärnan, 35 % 

i storhjärnan, 15 % djupt inne i storhjärnan och 5 % i hjärnstammen (Sandström, 2013).  

 

Syncentrum sitter till exempel i bakre delen av hjärnan och området som styr personlighet och beteende i 

främre delen. Längst in finns hypofysen som styr kroppens hormoner. När tumören sitter där är det 

vanligt att barnet får problem med minne och vakenhet. (Sandström, 2013, s. 8) 

 

När ett barn drabbas av en förvärvad hjärnskada medför det en stor omställning för alla 

inblandade. Eleven själv känner inte igen sig, klasskamrater får inte tillbaka samma kompis 

och lärarna inte samma elev. Det är en helt ny situation för alla inblandade att förhålla sig till 

och ibland kan det till och med bli aktuellt med byte av skolform (Eklund, 2009). Walker och 

Wicks (2005) uttrycker i citatet nedan på ett målande sätt hur situationen kan te sig. 

 

Returning to school can be a very frightening experience for a child who has had a moderate or severe 

acquired brain injury. 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 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. s.49)    
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Kognitiva svårigheter som kan uppkomma efter en förvärvad hjärnskada kallar Krogstad 

(2001) för dolda funktionsnedsättningar och menar att det blir extra tung att inneha då 

vetskapen om det ofta är begränsad hos personer i allmänhet. I citatet nedan beskriver 

Mayfield och Homack (2005) att det som lärare är viktigt att ha kunskap om dolda kognitiva 

skador. 

 

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 behavioral assistance. (Mayfield & Homack, 2005, s.18) 

 

Saury och Emanuelsson (2011) påtalar att skolan spelar en viktig roll i barnets kognitiva och 

pedagogiska rehabilitering samt att barnen kan behöva stöd i sociala situationer utifrån att 

deras studie visat på svårigheter i verbal förmåga och social kognition hos barnen. Flera 

studier (vant´ Hoof & Lindahl Norberg, 2010; Shihua Foo et al., 2012; Weinberger & 

Barakat, 2007) beskriver att barn med förvärvade hjärnskador inte bara kan få kognitiva 

svårigheter utan även drabbas av beteendeproblem, svårigheter med självreglering och 

kontroll. Brister i social kompetens med svårigheter i socialt samspel och kommunikation kan 

i sig medföra problem socialt med kamratrelationer och leda till social isolering. Weinberger 

och Barakat (2007) presenterar i sin studie hur social färdighetsträning praktiskt kan se ut. 

Författarna påtalar att elever behöver få stöd i att förbättra sin sociala kompetens. Rollspel i 

skolan kan vara ett framgångsrikt sätt då det dels ger eleven självinsikt men samtidigt ger en 

ökad förståelse för elevens behov bland klasskamraterna menar författarna.   

 

I en studie (Upton & Eiser, 2006) var syftet att beskriva undervisningsbehovet för elever som 

behandlats för hjärntumör samt att dokumentera effekterna som behandlingen har på 

skolgången. Studien jämför även skillnader i föräldrar respektive lärares bedömningar av 

sociala och emotionella förmågor samt sjukdomens inverkan på elevernas beteende. Eleverna 

i studien hade avslutat sin behandling minst 2 år tidigare. Författarna fann att merparten av 

överlevarna upplevde stora problem i skolan och ungefär hälften hade särskilt stöd. De 

vanligaste inlärningssvårigheterna innefattade läsning och matematik. I studien presenteras att 

relationer med jämnåriga, social kompetens, hyperaktivitet och emotionella svårigheter 

klassades som avvikande från normen. Lärarna betygsatte beteende och emotionella problem 

mindre allvarliga hos eleverna än vad föräldrarna gjorde. Studien slår fast att en nära 

samverkan mellan skola och sjukhus är nödvändig för att maximera integration och prestation 

för dessa elever.  
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Kieffer et al. (2012) har undersökt lärares upplevelser av elevers inlärningssvårigheter efter 

sjukdom och behandling av hjärntumör. De fann att svårigheter var större i matematik och 

resonemangsförmåga än i läsning. Lärarna beskrev eleverna som mindre aktiva än 

klasskamraterna. Studien visade att inlärningssvårigheter var signifikant korrelerade med IQ-

poäng, men inte med neurologiska sena komplikationer. Brown et al. (2011) har studerat 

effekten av ett datorbaserat fortbildningsprogram för pedagoger som har elever med cancer. 

Författarna menar att utbildning för skolan är en viktig del i rehabiliteringen och att ett väl 

utvecklat program kan fungera som kompetensutveckling inom barncancer och dess effekter 

på skolgången. Fördelarna med ett datorbaserat program är tillgängligheten och studien visade 

på att lärarna blev mer självsäkra i bemötandet av eleverna och deras behov.  

 

Patel et al. (2014) har undersökt föräldrarnas betydelse för sina barns skolprestationer. De 

fann att föräldrar som uppmuntrades ha täta skolkontakter, god insyn i barnets skolarbete och 

uppmuntrade barnet till aktiviteter kopplat till lärande också påverkade barnens skolframgång 

positivt. Föräldrarna fick pedagogisk coachning vid åtta tillfällen och erbjöds telefonsupport 

under 3 månader. Forskarna menar att de med hjälp av metoden kan engagera föräldrarna som 

får ökat självförtroende i att hjälpa sina barn pedagogiskt, vilket i sin tur har god effekt på 

barnens akademiska resultat. 

 

I Harris artikel från 2009 visar han på en viktig framgångsfaktor vid återgång till skolan. Han 

talar om vikten av en Educational consultant, en person som är spindel i nätet kring eleven 

och koordinerar kontakterna mellan hemmet, skolan, sjukhuset och barnet. Denna kompetens 

kan även vara stöd för eleven i upprätthållandet av relationer med lärare, sjukhusets personal 

och klasskamrater. I Harris (2009, s. 586) presenteras rollen i en tydlig figur, se översatt från 

engelska till svenska i Figur 3. Modellen, som Harris (2009) modifierat och illustrerat, är från 

början utarbetad av Shields, Heron, Rubenstein och Katz (1995). De menar att en pedagogisk 

coach för barn som är drabbade av cancer, kan utgöras av olika professioner och behöver vara 

kunnig inom många områden som till exempel barncancer, utbildningsmetoder, 

lärandemiljöer, barns utveckling och familjedynamik.  
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Harris (2009) modell visar på den komplexa situation som en pedagogisk coach behöver 

kunna överblicka, vara delaktig i och ha kunskap om. Författaren menar att framgångsrika 

skolor som lyckats med anpassningar för elever med cancer har satsat på en pedagogisk coach 

som samordnat insatser mellan och inom hemmet, skolan och sjukhuset. Figuren belyser den 

pedagogiska coachens olika delar som bland annat innebär att:  
 

- vara ett känslomässigt stöd för barnet i samtal 

- vara uppdaterad på barnets cancerdiagnos och den medicinska behandlingen samt hur 

det påverkar barnet i skolsituationen 

- vara en länk mellan sjukhus, hem och skola och utbyta information  

- kunna diskutera och vägleda familjen i frågor gällande oro, mående, syskon och skola 

- kunna överblicka det pedagogiska och sociala kring elevens skolgång, vara med i 

utformandet av eventuellt åtgärdsprogram eller särskilda anpassningar.  

Skolan 

Barnet 

Medicinsk behandling, 

prognos etc.  

Sjukhus Familjen Pedagogisk 

Coach 

Kommunikation 

med klasskamrater 

och skolpersonal 

Känslomässig support, samtal 

Familjens 

strategier, 

familje-

dynamik, 

syskon etc.  

Familjens oro kring 

behandlingen  

Info om medicinsk 

behandling  

Utforma 

åtgärdsprogram 

med fokus på 

helhet, kunskap 

och hälsa  

Tidsaspekt för 

återkomst, familjen 

involverad  

Figur 3. Omarbetad modell, av författaren till detta dokument, efter Harris, 2009. Modellen 

visar på den vidd en pedagogisk coach behöver bemästra.  
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Vidare påtalar Harris (2009) att det är mycket viktigt att en pedagogisk coach är stöttande i 

elevens upprätthållande av sociala relationer, som till exempel gemenskapen i skolan med 

lärare och elever, med familjen och sjukhuspersonalen.  

 

Fler studier (Carney & Porter, 2009; Limond, Adlam & Cormack, 2014; Shihua Foo, Galwin 

& Olsen, 2012) understryker att elevers rehabilitering måste utgå från elevens behov och att 

skolan är den centrala platsen för rehabilitering. I Carney & Porters studie (2009) understryks 

vikten av att eleven går till skolan, även om det innebär delar av dagen, då detta hjälper till att 

normalisera livet. Skolan är inte bara en plats för kunskapsinhämtning och en plats för sociala 

kontakter som är hälsofrämjande utan även en plats som ska inge hopp inför framtiden påtalar 

författarna.  
 

Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel presenteras perspektiv och begrepp som ligger till grund för uppsatsen. Den 

teoretiska utgångspunkten som ligger till grund för detta examensarbete är Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell, som har ett interaktionistiskt sätt att se på lärande och 

utveckling. Detta synsätt förespråkar samverkan mellan individer, grupper och verksamheter 

för att skapa en helhet. Modellen visar att utveckling påverkas av omgivande faktorer samt att 

tid spelar in (Brodin & Lindstrand, 2010; Jacobsson & Nilsson, 2011). Begrepp som 

samverkan och normalitet känns också angelägna att diskutera utifrån uppsatsens innehåll.  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

Under 1970-talet utvecklade Bronfenbrenner en ekologisk utvecklingsmodell i syfte att förstå 

barns lärande och utveckling. Han menade att det var i samspel med miljön som barnet 

konstruerade sin verklighet. Modellen, uppbyggd likt en rysk docka, med barnet centralt 

placerat i mitten, beroende och påverkad av alla delar, för att skapa sin helhet (Jakobsson & 

Lundgren, 2013). Längst in omges barnet av mikrosystemet, som utgör närmiljön och det 

barnet möter dagligen hemma och i skolan. Det kan vara såväl familjemedlemmar, kompisar, 

skolans personal som saker och miljön. Mikrosystemet omges av meso-, exo- och 

makrosystemen. Mesosystemet visar på samspelet mellan de olika miljöerna, som till exempel 

kommunikation och samverkan mellan hem och skola, förståelse och kunskap om hur skolan 

arbetar samt skolans förståelse av familjens situation. Exosystemet beskriver faktorer som 

barnet inte direkt kommer i kontakt med men väl påverkas av. Det kan innefatta 

vårdnadshavares trivsel på arbetsplatsen, vilket i sin tur kan påverka barnet, eller beslut om 
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skolans organisation. I makrosystemet återfinns faktorer som påverkar på samhällsnivå, som 

till exempel lagar (Brodin & Lindstrand, 2010; Jacobsson & Nilsson, 2011).  

 

 

 
 

 

 

 

Bronfenbrenners teori inbegriper även tiden, kronosystemet, som en viktig faktor. Jakobsson 

och Lundgren (2013) exemplifierar och menar att betydelsen av tid är stor när det gäller när i 

tid en elev fått en diagnos eller när och hur länge en åtgärd varat. I Bronfenbrenners 

systemteoretiska modell understryks vikten av samverkan mellan vuxna som finns runt barnet 

och betydelsen av det samspel som uppstår mellan individ och miljö, där dessa ömsesidigt 

påverkar varandra (Brodin & Lindstrand, 2010; Jacobsson & Nilsson, 2011). 

Samverkan 

Jakobsson och Lundgren (2013) menar att kommunikation, relationer och samverkan har 

avgörande betydelse för elever i svårigheter. Författarna påtalar att skolans externa 

samverkansmiljöer, som till exempel sjukvården, är viktig då den medverkar till skolans mål 

med att ge alla elever en likvärdig utbildning. Förståelsen av samverkans betydelse kring 

elever i behov av särskilt stöd är betydande för hur eleven utvecklas i skolan. Författarna 

Figur 4. Jacobsson & Nilsson, 2011, figur 1.1, s. 30. Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell visar barns utveckling i samverkan med dess 

miljö. (Bilden publicerad med författarnas godkännande). 
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beskriver att skolans samverkan med habiliteringen ofta innefattas av handledning och att 

skolan upplever detta mycket positivt för att den ger ökad kunskap och förståelse för eleven 

samt redskap för att utveckla lärandemiljön för densamma. Handledningen med 

habiliteringens personal gjorde även att lärarna upplevde att ansvaret för elevens skolsituation 

delades med flera och att det var i samråd som stödet utformades. Lärarna uppgav att 

samarbetet gav dem en trygghet i sin yrkesroll (Jakobsson & Lundgren, 2013).  

 

Samarbete är avgörande för elever i behov av särskilt stöd, menar Ahlberg (2013). Hon menar 

att det är viktigt att rektorer involverar lärare och specialpedagoger i dialog, samarbete och 

reflektion i det dagliga arbetet. Att reflektera tillsammans ger stöd och skapar gemensamma 

referensramar som är viktiga förutsättningar för att utveckla skolans arbete med elever i 

svårigheter. Samarbete ger en samsyn menar hon, och skapar ett gemensamt ansvar för stödets 

innehåll och utformning. Jacobsson och Nilsson (2011) menar att samarbete i arbetslaget 

kanske är den viktigaste delen i pedagogiskt arbete och menar att handledning utgör ett stöd i 

ett gemensamt förhållningssätt. 

 

Professionella samtal är det absolut viktigaste uppdraget för en specialpedagog enligt von 

Ahlefeld Nisser (2009). Hon betonar vikten av att ha djup kunskap om kommunikation som 

främjar delaktighet av samtalsparterna. Hon menar att specialpedagogen måste ges möjlighet 

att föra kvalificerade samtal med kollegor på skolan. Hon säger att rektors samarbete med 

specialpedagogen är avgörande för hur välfungerande den pedagogiska verksamheten är. 

Vidare menar hon att specialpedagogen behöver ha förmåga att fungerar som länk mellan 

myndigheter och organisationer, mellan olika yrkesgrupper i skolan och mellan hem och 

skola.  

Normalitet 

Vad som anses ligga inom ramen för det normala är beroende av samhälle, sammanhang och 

miljö menar Jacobsson och Nilsson (2011). Börjesson och Palmblad (2003) menar att 

begreppet normalitet även kan ses utifrån moraliska och etiska föreställningar om hur något 

bör vara. Jacobsson och Nilsson (2011) menar att det kan vara en fördel att kunna definiera 

vad som inte är normalt i jämförelse med övriga gruppen för att kunna styrka behovet av 

särskilt stöd för en elev. Den lärmiljö som skolan erbjuder har betydelse för vilka möjligheter 

elever i behov av särskilt stöd har att känna delaktighet och samtidigt få stöd. För elever som 

är i stort behov av särskilt stöd, träning och behandling kan det vara svårt att få tiden att räcka 

till, detta skapar ett dilemma när det gäller deltagande och gemenskap med gruppen. Ahlberg 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/specialpedagogik/professorsintervjuer/samarbete-avgorande-for-elever-i-behov-av-sarskilt-stod-1.151495##
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(2013) lyfter problematiken med att kartlägga och dokumentera olikheter, hon menar att 

skolans uppdrag, där bedömning fått stort utrymme, kan vara förödande för eleverna då det 

kan påverkar deras självförtroende, motivation och intresse för skolan. Det kan även föda 

diskussioner kring normalitet och avvikelse. Samtidigt påtalar hon att det är nödvändigt att ta 

reda på elevernas förutsättningar för att kunna erbjuda adekvat stöd i ett tidigt skede.  

 

Metodologi 
Nedan beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter så som val av metod, hur urval gjorts 

och informanter rekryterats. Datainsamling, genomförande samt analysprocessens olika delar 

beskriv. Utdrag från analysprocessen exemplifieras i en tabell som visar innehållsanalysens 

olika steg i bearbetningen av data från Meningsbärande enheter till ett slutligt Tema.   

 

I denna kvalitativa studie utgörs insamling av data från intervjuer. I undersökningen har jag 

valt att inspireras av innehållsanalys som vetenskaplig metod. Denna metod, som fokuserar på 

tolkning av texter, är användbar inom flera olika forskningsområden (Lundman & Graneheim, 

2008). Mitt område tangerar såväl pedagogik som vård och innehållsanalys som metod borde 

passa väl då fokus ligger på informanternas upplevelser av ett fenomen.  

 

Den metodologiska ansatsen är induktiv, då jag analyserat data förutsättningslöst med 

intentionen att lyssna in informanternas upplevelser. Utifrån dessa erfarenheter har sedan 

slutsatser dragits. Studien baseras på kvalitativa intervjuer, en fara med denna ansats kan vara 

att den som utför studien i högre utsträckning blir en del av forskningsprocessen. För att få 

distans rekommenderar Lundman och Graneheim (2008) att intervjuaren utformar ett 

strukturerat frågeformulär för intervjun, vilket möjliggör att frågor ställs på liknande sätt till 

informanterna (se bilaga 1). 

Pilotstudie 

För att säkerställa att intervjuguidens frågor var tillräckligt omfattande har jag genomfört en 

pilotintervju med två specialpedagoger som är aktiva inom rehabiliteringen. Jag antecknade 

löpande under intervjun, som tog 1h 15 minuter. Efteråt gjorde jag en skriftlig 

sammanställning av de intryck och reflektioner som den gav. Denna intervju resulterade i att 

jag gjorde om delar av intervjuguiden, där vissa delar ströks, bland annat de som handlade om 

testning av förmågor, fokus för studien smalnades av.  
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Urval 

Jag har valt att intervjua specialpedagoger som arbetar med elever som behandlats för 

hjärntumör. Specialpedagogerna arbetar på rehab- och habiliteringskliniker i Sverige. 

Informanterna är målinriktade (Bryman, 2011), vilket betyder att de har valts utifrån min 

erfarenhet av att just dessa har stor insikt och kunskap inom forskningsområdet. Vidare har 

det varit viktigt att informanterna kontinuerligt arbetar med uppföljningar av elever som 

behandlats för hjärntumör. Det gör att de besitter aktuell kunskap inom området.  

Datainsamling 

Jag har konstruerat en halvstrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) med frågor som inledningsvis 

fokuserar på personen och yrkeserfarenheten för att beskriva informanterna. Frågorna är 

därefter indelade i olika tema, Utmaningar, Anpassningar och strategier samt Råd till 

pedagoger. Varje tema har sedan uppföljande frågor (Kvale 1997).  

 

Med hjälp av Kvale (1997) motiveras valet av datainsamlingsmetod, ”den kvalitativa 

intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonernas vardagsvärld” (Kvale, 1997, s. 70). Jag har även valt att göra 

kvalitativa intervjuer då de möjliggör ett samspel och ger en flexibilitet i intervjusituationen 

då den intervjuade är med och styr samtalet. Intervjun tar då den riktning som informanten 

tycker är relevant och speglar dess synsätt. Det blir naturligt med följdfrågor som vidgar 

intervjun och ger en mer nyanserad bild av valt ämne. Detta förutsätter att intervjuaren är väl 

insatt i ämnet (Bryman, 2011). Den halvstrukturerade intervjuguiden ger frihet till följdfrågor, 

men håller samtidigt intervjun inom ramen för intervjuns syfte (Trost, 2010). Vid 

intervjutillfället är det viktigt att vara receptiv för vad som sägs och föra intervjun framåt 

utifrån syftet men även plocka upp oväntade trådar från informanten (Bjorndal, 2005).  

 

Jag har genomfört intervjuerna på informanternas arbetsplatser såvida de varit belägna inom 

en 30 mils radie från Linköping. Övriga informanter har intervjuats via telefon. Bryman 

(2011) menar att det finns både för- och nackdelar med intervju via telefon. Fördelarna kan 

vara att informanterna inte påverkas av faktorer kring intervjuaren som till exempel klädsel, 

ålder eller kön. Då informanten inte ser den som intervjuar påverkas vederbörande inte heller 

att svara på frågorna utifrån vad som upplevs korrekt av intervjuaren. Negativa faktorer kring 

telefonintervjuer kan vara att intervjuaren missar kroppsspråk och nyanser i svaren samt att 

informanter missas då de inte har möjlighet att medverka via telefon (Bryman, 2011).     
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Jag har mailat ut förfrågan om deltagande (Bilaga 2) via Det Nationella Nätverket för Barn 

och Ungdomar med förvärvad hjärnskada. Detta nätverk, som representerar de regionala 

rehabiliteringsteamen i Sverige, har till uppgift att sprida och fördjupa kunskap om förvärvade 

hjärnskador hos barn och ungdomar samt att utveckla och förbättra rehabiliteringsmetoder. 

Min intention var att alla rehab- och habiliteringskliniker med koppling till barnonkologiska 

centra i Sverige skulle vara representerade.  

Genomförande 

Jag har intervjuat åtta informanter, varav två inom pilotstudien. Specialpedagogerna 

representerar stora delar av rehab- och habilitering för barn i Sverige. I kontakt med 

informanterna fanns ett stort intresse och engagemang att delta i studien. Flera påtalade 

bristen på kunskap kring denna målgrupp och hoppades att den via deras medverkan skulle 

öka ute på skolorna. Svarsfrekvensen var 80 % då 8 av de 10 tillfrågade tackade ja till att 

intervjuas. Av de två som avböjde att delta hade en informant bytt arbete och den andra skulle 

gå i pension. Intervjuerna varade mellan 38 – 95 minuter och tre genomfördes via telefon. 

Övriga fem intervjuer skedde på informanternas arbetsplatser, enligt deras önskemål. 

Telefonintervjuerna spelades in via appen TapeACall och övriga intervjuer via Iphones 

Röstmemon. Samtliga inspelade intervjuer transkriberades via otrancribe.com och skrevs 

sedan ut för att analyseras utifrån en innehållsanalys.  

Analys 

I innehållsanalysen av de transkriberade data är fokus att identifiera likheter och skillnader i 

texten. Lundman och Graneheim (2008) påtalar att tolkning av text förutsätter att den som 

tolkar är väl insatt i ämnet. Centrala begrepp som beskriver analysprocessen vid kvalitativ 

innehållsanalys är analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, 

kategori och tema. Jag beskriver med hjälp av författarna de olika begreppen nedan.  

 

En analysenhet ska vara tillräckligt stor för att utgöra en helhet, och kan utgöras av till 

exempel en hel intervju. En domän utgörs av delar av texten som handlar om något specifikt. I 

min studie kan till exempel domäner vara sena komplikationer av sjukdom och behandling, 

strategier samt rådgivning till skolan. En meningsenhet utgörs av delar av texten som har 

samma innebörd, den kan utgöras av ord eller meningar. I kondenseringen komprimeras 

transkriberad data, men med fokus att bibehålla innebörden men samtidigt få ett överblickbart 

material att arbeta med. Den kondenserade texten abstraheras, i syfte att finna koder. En kod 

ska beskriva innehållet i meningsenheterna på ett övergripande sätt. Flera koder sammanförs 
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sedan i kategorier. Dessa utmärks av att innehållet i dem är skilt från varandra. Slutligen 

skapas teman, i syfte att sammanföra innebörden i de olika kategorierna och finna en röd tråd 

i det insamlade materialet. Det kan konstateras att analysen går från att se den skrivna textens 

små enheter till att gruppera texten i större delar, för att slutligen innefattas i olika tema 

(Lundman & Graneheim, 2008). Nedan, i Tabell 1, följer utdrag ur analysprocessen från 

Meningsbärande enhet till Tema. 

 

Tabell 1. Utdrag ur analysprocessen från Meningsbärande enhet till Tema                               

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

 

Tema 

 

 

Många av eleverna behöver lära känna sitt 

nya jag, eller såsom man är nu.  

Det är en process att förstå sig själv, 

familjen och förstå sitt barn och komma 

över det trauma det är att få en 

cancerdiagnos.  

…för alla är det ju att förstå att det är en 

förändring  

…väldigt svårt för eleven själv att se att 

jag inte är den samma  

…sams med sin nuvarande identitet. 

Det är bara från den man är och framåt 

som skolan kan jobba och då måste man 

hjälpa dom att acceptera. 

…hitta ett förhållningssätt till sig själv, 

men det beror på hur skolan har lett dom 

…i bästa bästa fall är man sams med sig 

själv och fått råd o stöd och hjälp i skolan 

så man kan gå vidare.  

…dels handlar det om självinsikt, det är 

en utmaning som eleven kan behöva hjälp 

med.  

…att hjälpa dem att få självinsikt och 

samtidigt inte stjälpa  

…delaktighet ger eleven kontroll.  

De här eleverna har förlorat kontrollen 

över sitt liv. Speciellt tonåringar som är i 

en befrielseprocess, så har man plötsligt 

blivit beroende av en himla massa folk.  

Då måste man ge eleverna kontroll, visa 

att du har kontroll över ditt liv och då 

måste man lyssna på dom och prata.  

 

Känna sitt nya jag 

 

 

Förstå sig själv 

 

 

Förstå förändringen 

 

Att se att man inte är 

den samma 

 

Sams med ny  identitet 

 

Jobba utifrån den man 

är efter sjukdomen 

Förhållningssätt till sig 

själv beroende av  

 

Råd och stöd för att gå 

vidare 

 

Självinsikt, eleven kan 

behöva stöd 

Stötta eleven i att få 

självinsikt                                           

 

Kontroll ger 

delaktighet 

 

Förlorat kontrollen, 

beroende av andra  

Ge eleverna kontroll. 

Lyssna på eleverna 

 

 

 

Nytt jag 

 

 

Förstå 

förändring 

 

Något nytt 

 

Nytt jag 

 

 

Ny identitet 

 

Skolans 

bemötande 

Skolans 

bemötande 

 

Rätt stöd 

 

 

Självinsikt 

 

 

Självinsikt  

 

Kontroll 

 

 

Beroende  

 

Känna av 

elevens 

behov 

 

 

Självinsikt -lära 

känna sitt nya 

jag 

 

 

 

 

En ny identitet 

växer fram 

 

 

 

 

Kunskap om 

elevens behov 

 

 

 

Råd och stöd till 

skolan 

 

Självinsikt – 

Lära känna sitt 

nya jag 

 

 

Elevens 

delaktighet ger 

kontroll  

 

 

 

Lyssna in 

eleven 

 

 

Identitet 

 

 

 

 

 

 

Identitet 

 

 

 

 

 

Råd till 

pedagoger 

 

 

 

 

 

 

 

Identitet 

 

 

 

 

Råd till 

pedagoger 

 

 

 

 

Samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevens 

främlingskap 

till sig själv och 

strategier för 

nyorientering  
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Tillförlitlighet 

Verifiering av resultatet innebär att fastställa intervjuresultatets giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet menar Kvale (1997) och hävdar att det är svårt att tala om dessa begrepp vid 

kvalitativ data och att en studies reliabilitet och validitet beror på många faktorer genom hela 

studiens olika faser, samt på det samspel som uppstår mellan intervjuaren och 

intervjupersonerna. Bryman (2011) menar att ordet tillförlitlighet är bättre att använda än 

reliabilitet och validitet när det gäller kvalitativa studier.  

 

Den slutgiltiga verifieringen menar Kvale (1997) att läsaren gör genom kritisk granskning av 

rapporten. En reliabilitetsbrist i studien är att intervjuerna ägt rum under olika yttre 

omständigheter och att frågor inte varit exakt samma, i exakt samma följd. Några intervjuer 

har skett fysiskt, andra via telefon. Frågor har heller inte följt intervjuguiden exakt lika vid 

varje tillfälle. Jag menar att trovärdigheten i min studie är hög då intervjuerna har genomförts 

med hjälp av en intervjuguide, vilket möjliggör att studien kan göras om. Transkriberingen av 

data gör att inga detaljer faller bort och det faktum att informanterna i sig är erfarna och 

mycket kunniga inom området bör sammantaget ses som trovärdigt. En noggrann redogörelse 

för analysprocessen, med vägledning från Lundman och Graneheim (2008) återfinns i Tabell 

1. I resultatet presenteras även flera citat som jag upplever förstärker beskrivningarna och ger 

ökad trovärdighet. Den enda fallgropen är månne min bristande erfarenhet av rollen som 

forskare och intervjuare. I min undersökning kommer jag sträva efter ett så gott 

forskningshantverk som jag förmår.  

Forskningsetiska principer  

Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog i mars år 1990 forskningsetiska 

principer. Dessa etiska råd och regler styr forskarens arbete och består av fyra huvudkrav och 

åtta regler. De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitets-

kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Vid intervjuerna och i kontakt med informanterna kommer dessa tillämpas då jag har 

informerat om: undersökningens syfte, deltagarnas uppgift i undersökningen, vem som är 

ansvarig, institution och handledare, att medverkan är helt frivillig och att informanten alltid 

har rätt att avbryta intervjun eller att i efterhand välja att avstå från medverkan, att uppgifter 

som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt, att insamlade data kommer att avidentifieras 

i rapporten och att insamlade uppgifter endast kommer att användas i denna undersökning. 
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet av analysen, som visar på ett övergripande tema med tre 

kategorier följt av åtta underkategorier. Dessa presenteras nedan i löpande text och illustreras 

med citat. 

 

De olika intervjuerna analyserades utifrån innehållsanalysens olika steg, först var för sig, där 

meningsbärande enheter plockades ut och sorterades i koder som till slut samlades i olika 

kategorier. När alla intervjuer analyserats separat fann jag flera kategorier som återfanns i de 

olika intervjuerna, dessa mynnade slutligen ut i ett tema. Denna metod, där verbal 

kommunikation analyseras systematiskt, är en process där det manifesta innehållet, det som 

sägs, systematiskt analyseras för att resultera i ett latent innehåll, som speglar dolda budskap i 

texten. Kategorierna svarar på frågan vad? och det övergripande Temat på frågan hur? 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysen av datamaterialet resulterade i ett övergripande 

tema Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering och tre kategorier 

Identitet- en utmaning, Samverkan vid anpassningar samt Råd till pedagoger. Kategorierna är 

i sin tur uppdelade i åtta underkategorier, se Tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Resultatets tema, kategorier och underkategorier                                       

Tema 

 

Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering 

 

Kategori Underkategori 

Identitet – en utmaning 

 

En ny identitet växer fram 

Självinsikt - Lära känna sitt nya jag 

 

Samverkan vid anpassningar  Vara vårdnadshavarnas röst 

Lyssna in eleven 

Samverkan mellan professionella 

 

Råd till pedagoger 

 

Kunskap om elevens behov 

Elevens delaktighet ger kontroll 

Framgångsfaktorer 
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Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering  

Det som framkom i analysarbetet av materialet och är som en röd tråd genom hela arbetet var 

informanternas påtagliga omsorg kring eleven. Studien visar att det latenta innehållet handlar 

mycket om elevens främlingskap till sig själv och dess omgivning och hur viktigt det är att 

stötta eleven i den processen för att eleven ska kunna acceptera stöd och tänka framåt. Det är 

viktigt att eleven blir sams med sig själv för att kunna ta emot hjälp. Elevens självklara 

delaktighet i planering av åtgärder är central och det är i samråd med eleven strategier 

formuleras och presenteras. Det var tydligt hur specialpedagogerna värnar om eleven som 

individ och vilket pedagogiskt hantverk de utför i jakten på att finna individuella lösningar 

som kan stötta eleven i skolgången. Nedan illustreas två av informanternas tankar om hur en 

elev kan känna sig efter att ha fått en hjärnskada samt vikten av att vara professionell i sin roll 

som pedagog.   

 

Jag tycker inte det är så konstigt att eleven efter hjärnskadan hamnar in i ett land där man inte kan 

orientera sig, då måste man ha någon att hålla i handen.  

 

Jag är inte generell utan professionell. Pedagogiska råd kan inte vara generella, utan de måste vara 

individuellt utformade utifrån samtal med eleven.  

Identitet – en utmaning 

En ny identitet växer fram 

Flera informanter uppgav att det kunde vara svårt att möta eleven i den sorg det är att ha blivit 

fråntagen förmågor man en gång haft. De upplevde att skolan har svårt att hantera det faktum 

att det var en ny elev som kom tillbaka och att det i sin tur påverkade kompisrelationer. De 

påtalade vidare att eleverna ofta blir ensamma och tysta, och att de glöms bort ute på skolorna 

en tid efter att de är färdigbehandlade. Informanterna påtalade det faktum att skolan har en 

betydande del i hur eleven lyckas gå vidare och acceptera sitt nya jag. Eleverna behöver 

lyckas upprepade gånger för att komma vidare och bearbeta sin nya identitet och till viss del 

acceptera den för att kunna ta emot stöd i skolan. Nedan följer två citat från en informant som 

uttrycker hur detta kan kännas. 

 

det egna främlingskapet till sig själv, identitetskris om man så vill, den blir bärig i av hur omvärlden kan 

visa barnen en ny lyckad strategi, kan man inte det är det väldigt tungt.  

 

själva erfarenheten att ha fått en hjärnskada, att vara med om en sån omstörtande händelse, att varit nära 

döden. (…) följden av hjärnskadan, att man har förlorat funktioner som man kommer ihåg att man hade.  
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Självinsikt - Lära känna sitt nya jag 

Informanter beskrev dilemmat i att försöka få eleven till självinsikt. Någon beskrev det med 

att balansera på en skör tråd mellan att upplysa eleven om svårigheter men samtidigt inte 

knäcka elevens självförtroende. Informanterna påtalade att eleven kan behöva hjälp med att se 

sin egen person och att alla elever inte själva upplever att de blivit annorlunda även om 

omgivningen konstaterar att så är fallet. I citaten nedan beskriver två informanter hur det kan 

kännas att ha ojämna kognitiva förmågor och hur svårhjälpta dessa elever kan vara när 

identitetskrisen inte är hanterad.  

 

…spretig profil, att ha den här spretiga inom sig, jag vet att jag kan, jag har kunskap, varför kan jag inte 

det här. Så faller man. En allmänt lågt begåvad elev har inte den känslan. Skillnader i det kognitiva är 

jättejobbigt för elever med förvärvad hjärnskada. De är både högt och lågt.  

 

Inkonsekvens som vi möter med hjärnskadade barn, den hjälp de behöver vill de inte ta emot för dom vill 

inte vara en sån som får den typen av hjälp, och den undervisningen de vill ha kan de inte förstå, för de är 

inte den personen längre. De är svårhjälpta när identitetskrisen inte är hanterad. 

Samverkan vid anpassningar 

När det gäller samverkan så sker det enligt informanterna på flera nivåer, centralt är 

tillsammans eleven själv, men vårdnadshavarna är också viktiga samverkanspartners liksom 

de professionella i sjukvårdens team där de ingår samt samarbetet med skolans pedagogiska 

personal.  

 

Lyssna in eleven 

Samtliga informanter talade om att de ansåg att eleven skulle vara i centrum och vikten av att 

tillsammans med eleven planera för skolgången. De menade att hade man inte med sig eleven 

på förslagen eller insatserna så var det ingen idé att försöka genomföra dem. Det måste vara 

en dialog med eleven om behov och hur eleven önskar få dessa tillgodosedda. En informant 

beskriver nedan det viktiga samarbetet med eleven: 

Man måste samarbeta, lägga ett pussel tillsammans och mitt i är eleven, att samtala med elever är A och 

O för alltihop.  

 

Vara vårdnadshavarnas röst 

Flera deltagare talade om vikten av samarbetet med vårdnadshavarna, främst i termerna att 

många föräldrar är trötta och inte orkar eller kan driva frågor som rör skolan. Kontakten med 

vårdnadshavarna sågs även som betydande för hur kontakten med eleven blev, god 
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föräldrakontakt, god elevkontakt. En informant beskriver nedan i citatet vikten av att stötta 

föräldrarna och hjälpa dem driva frågor om stöd i skolan.  

 

Man blir en hjälp till föräldrar att driva att barnet ska ha stöd eller borde få. Saker som föräldrarna själva 

skulle driva, men man orkar inte själv som förälder.  

Samverkan mellan professionella 

Många informanter beskrev att det ofta berodde på skolans personal och resurser när det kom 

till vilket stöd eleven fick. Mottagandet när specialpedagogerna konsulterade elevernas skolor 

togs också emot väldigt olika, en del skolor upplevde att de fick bra stöd medan andra var 

misstänksamma till besöken och att det fanns en misstro om kontroll av deras verksamhet. 

Flera informanter understrykte vikten av att bygga relation med skolan och att verkligen 

lyssna in lärarna då de menade att de känner eleven bäst. Några påtalade det faktum att 

samarbetet med hemskolan och utbyte av erfarenheter kring barnet var avgörande för hur väl 

insatser och skolgång sedan fungerade för eleven.  

Specialpedagogerna påtalade det stora kontaktnät som de samarbetar med, inom sjukhuset 

professioner som logoped, arbetsterapeut, psykolog, kurator, sjukgymnast, sjukhuslärare, 

konsultsjuksköterskor, läkare med flera och med elevens skolor, all pedagogisk personal, 

rektorer och professioner i elevhälsoteamen. Vidare underströks vikten av ett gott samarbete 

med eleven själv och vårdnadshavarna. Nedan speglas tre av informanternas tankar om 

samarbete med elevernas hemskolor: 

beror helt på vilken skola det är, tänket hur man jobbar. Vi kan bara ge råd, vi kan inte säga hur de ska 

göra (….) Det viktigaste är ändå hur skolan har förvaltat sitt uppdrag. 

seminarium är ett bra ord, det handlar inte bara om att informera utan det handlar om att ha en diskussion 

med lärarna, så de får diskutera sina tankar så att de sedan kan göra det.  

en hjärntumör vid 6 års ålder, problemen kommer vid 15, det är det som gör att uppföljningarna är så 

viktiga.  

Informanterna beskriver i citaten hur deras roll som rådgivare och samverkanspartner kan se 

ut i samarbetet med skolan, och att det i stor utsträckning handlar om att diskutera lösningar 

tillsammans. En informant benämner dessa möten seminarium, just för att visa på att det är 

samverkan som står i fokus och inga färdiga lösningar som ska förmedlas. I citaten ovan 

understryks även vikten av täta uppföljningar för att säkerställa att eleven får rätt stöd utifrån 

behov.  
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Råd till pedagoger 

Kunskap om elevens behov 

Flera av informanterna påtalade brister hos skolans personal om hur en förvärvad hjärnskada 

påverkar skolsituationen. Informanterna menade att kunskap om hjärntrötthet och hur det kan 

stöttas var knapphändig. De menade att de ibland möter oförstånd i hur de ska tolka och 

bemöta elevers trötthet, minnesproblematik och nedsatta kognitiva förmåga. Det fanns en stor 

önskan om att information om vad som kan påverkas och hur man genom strategier kan stötta 

sprids. Informanterna menade samtidigt att det är svårt att ge generella råd då råden alltid 

måste utgå från individen och dess behov. Nedan exemplifieras i citaten hur diskussioner med 

elevens ordinarie lärare kan yttra sig, hur elever upplevs ha dålig fantasi, fast det egentligen 

handlar om svårigheter med exekutiva funktioner. Informanterna uppger att det finns en 

begränsad kunskap ute på skolorna om vilka behov och vilket stöd eleverna faktiskt behöver.  

 

Jag har många elever som har svårt att skriva fri text. Många lärare säger, han har ingen fantasi, får jag 

höra, han är dålig på att skriva och uttrycka sig. Men vad krävs det för att kunna skriva? Otroligt goda 

exekutiva funktioner, planera, driva framåt i steg, tänka jättemånga steg. Det är det som är problemet, det 

är inte fantasi eller att man inte kan, man har inte funktionerna, och så är det ingen som tänker på att ge 

strategier utifrån exekutiva funktioner.  

 

Eleven kommer på morgonen, går bra att jobba, så börjar matten och eleven börjar blir trött, så kommer 

läraren fram o ser det, - ah, men gör 4 uppgifter till så räcker det sen. Ja, säger eleven och gör de 4 

uppgifterna, sen är det kört och då orkar eleven inte mer, utan ramlar rakt ner, går hem och somnar. Eller 

sitter eleven bara hemma och orkar inte vara med några kompisar (….) ska man komma tillbaka efter 

mental hjärntrötthet tar det tid och då när man ska tillbaka kommer man inte upp på samma nivå, man är 

något sänkt. (….) en lärare får aldrig säga gör 4 uppgifter till för då har man gjort ett enormt misstag med 

elever som har förvärvad hjärnskada.  

 

Minnesproblematik, där har jag ett ledord till lärarna - ge alltid elev tillbakablick! Även vid prov, ge en 

hint om, säg inte, kommer du ihåg vad du gjorde förra lektionen eller kommer du ihåg det du läste... säg 

istället, förra gången så gjorde du sid 38, den här sidan jobbade vi med. När man får hintarna är man 

tillbaka på motorvägen, eller ta fram det visuella stödet, det var det här vi gjorde.  

Flera informanter påtalade det faktum att eleverna har väldigt ojämn kunskapsprofil och att 

det är det som utmärker elever med förvärvad hjärnskada. Specialpedagogerna menade att 

skolorna många gånger klarar av att möta elevernas behov efter deras uppbackning samtidigt 

som de upplevde att just skadan i sig kunde hämma vissa lärare. Detta gjorde att pedagogiska 

insatser, som egentligen handlade om ren studieteknik eller andra specialpedagogiska insatser, 

enbart sågs utifrån att eleven haft cancer. Detta upplevde specialpedagogerna gjorde att flera 

lärare inte använde sin pedagogiska kompetens och såg möjligheter för elevens lärande. En 
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informant uttryckte det som att ”man blir bländad av skadan, man ser inte det som är vanliga 

problem som finns hos andra elever”. En informant påtalar i citatet nedan vikten av att skolan 

är medveten om att svårigheterna är nya för barnet, även om beteendemönster känns igen: 

 

Mycket klarar skolorna av egentligen. De är van vid barn med funktionsnedsättningar, läs- och 

skrivsvårigheter behöver inte vara något problem om man kan barn med dyslexi, koncentration och 

uppmärksamhetsproblem kan man om man kan möta barn med ADHD, den rigida inställning som 

hjärnskadade barn har är samma som barn med Aspberger, tämligen likartat, lärarna borde känna sig 

hemma, frånsett att barnen inte haft problemen förut, det är nytt för barnet. 

 

Elevens delaktighet ger kontroll 

Flera informanter påtalade elevens centrala plats i utformandet av strategier och vikten av att 

lyssna på dem. Det var också tydligt att elevens delaktighet var centralt i deras arbete och att 

det var viktigt för dem att eleven förvärvade strategier och gjorde dem till sina. En informant 

uttryckte det med ”att eleven behöver bli autonom med sina strategier” och därigenom hitta 

alternativa sätt när det går långsamt och man får svårt att minnas eller blir trött. I citatet nedan 

beskrivs hur eleven med hjälp av lärarna kan arbeta med tydlig struktur i skolan för att stötta 

eleven i att behålla fokus.  

 

Du ska vara på motorvägen, du ska köra fram på motorvägen och på den står det skyltar 1. Gör så, 2. Gör 

så. Du kör rätt in i målet, du har inte tid att åka på landet och göra studiebesök på bondgårdar och annat. 

Tonåringarna skrattar åt det här men de använder det!  

 

Framgångsfaktorer  

Det samstämmiga råd som samtliga specialpedagoger pratade om som framgångsrikt var att 

ge elever resurs i form av en coach som agerar spindel i nätet kring eleven, håller i trådar 

mellan lärare och elev, vårdnadshavare och skola samt pratar lärande med eleven. Denna 

resurs menade specialpedagogerna skulle inneha pedagogiska kunskaper och gärna utgöras av 

skolans specialpedagog. Det påpekades att det inte alltid är lyckat när det är betygssättande 

mentor som får uppdraget. Förslaget med en coach, innefattade regelbundna träffar veckovis 

där läget i skolan checkas av med hjälp av frågor till eleven: Vad har du gjort? Hur har det 

gått? Ska vi fortsätta jobba så här? osv. Informanterna påpekade vikten av att prata med 

eleverna om lärande för att medvetandegöra hur de lär, så kallade metakognitiva strategier. I 

citaten nedan beskriver fyra av informanterna vikten av stöd i form av pedagogisk resurs, en 

person som stöttar organisatoriskt runt eleven och hjälper till att strukturera och prioritera i 

skolarbetet: 
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Det är inte bara startknappen, hur ska jag lägga upp det här? Det måste till någon som hjälper en att 

sortera och vara strategisk. 

Ett av de viktigaste råden är när man känner att det blir ett lugn hos eleven.  De får träffa en person, 

mentor, specialpedagog, resurs med pedagogisk utbildning (…) kontinuerligt inbokade möten varje vecka 

och man får en hjälp att strukturera och prioritera skoldagarna.  

Hattie tar upp två framgångsfaktorer vid inlärning om jag tycker passar så bra på elever med förvärvad 

hjärnskada. Det är återkoppling och relationen till läraren, gäller alla elever men är avgörande för den här 

elevgruppen.  

Det man ser med ögat är vila för hjärnan. Då kan man som lärare tänka, vad betyder det? Det betyder att 

när eleven ska göra matte, samtala, ge instruktioner, sitt bredvid och rita och skriv samtidigt.  

 

Flera informanter påtalar att minnesträning med Robomemo och SMART/Amat-c upplevs ge 

goda resultat på uppmärksamhet, koncentration och minne. Träningen uteblir dock ofta på 

grund av omfattning i tid och att eleverna och familjerna inte mäktar med att addera mer på 

sina scheman menar informanterna, som i följande exempel: 

 

Man kan inte bota minnet men man kan jobba med minnesstrategier så svårigheterna reduceras så man 

kan hanterad dem (….) vi säger nästan alltid, ska man jobba med detta får man se vad priset blir, vi kan 

rekommendera men många väljer bort för det finns inte ork för det.  

Sammanfattning 

I studien framkom en påtaglig lyhördhet hos specialpedagogerna för elevens behov och 

eleven i centrum var genomgående i alla kategorier. Det var tydligt att de agerade utifrån 

varje enskild individ och dess individuella behov. Samverkan med andra professionella inom 

vården och skolan samt hemmet sågs som viktiga arenor för att säkra upp elevens behov och 

utveckla strategier för lärande.  

 

Jag upplever att specialpedagogerna frikostigt delat med sig av sin erfarenhet och kunskap 

kring elever med förvärvad hjärnskada. Det är tydligt vilken bred specialpedagogisk 

kompetens de besitter, till exempel att tolka psykologtester och låta dem utgöra grunden till 

pedagogiskt arbete kräver många års erfarenhet, ”man måste möta dessa elever många 

gånger” som en informant uttryckte det. Det fanns en uttryckt oro över hur det skulle gå för 

eleverna i framtiden, en informant påpekade att ”eleverna behöver lots, annars går det inte”. 

Flera pratade om metakognitiva strategier, att eleven behöver bli medveten om sitt eget 

lärande och att en metod är att eleven får en coach med uppdrag att verka som spindel i nätet 

kring och med eleven.  
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Det som var en röd tråd genom hela studien var informanternas omsorg om eleven och det 

latenta innehållet handlade mycket om hur svårt det är att hantera elevens främlingskap till sitt 

nya jag, en ny identitet som eleven själv inte lärt känna. Informanterna menade att skolan 

spelar en mycket viktig roll i elevens rehabilitering och att om eleven får lyckas i skolarbetet 

upprepade gånger och ges chans till lärande på sina nya villkor är det grunden för fortsatta 

lyckanden och början på elevens arbete att bli sams med sig själv och kunna se framåt. 

 

Diskussion 

Nedan följer en resultatdiskussion, där resultatet initialt presenteras i en sammanfattning och 

därefter ställs mot tidigare forskning. I diskussionen kopplas syfte och frågeställningar 

samman med studiens perspektiv och teoretiska begrepp. I metoddiskussion som följer 

resoneras kring val av metod och dess för- och nackdelar. Avslutningsvis presenteras en 

konklusion samt uppslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

Resultatdiskussion 

För att återkoppla till syftet med detta examensarbete, där jag sökte svaret på vad 

specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att elever, som har varaktig kognitiv 

funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång så visar 

resultatet på flera saker. Nedan presenterar jag viktiga delar utifrån frågeställningarna;  

 

Utmaningar i skolsituationen som specialpedagoger vid rehab- och habilitering knutna till 

barnonkologcentra upplever att elever kan ha efter behandling av hjärntumör är bland annat; 

 

 Eleven känner ett främlingskap till sig själv, med en identitetskris som följd 

 Eleven har förlorat funktioner den minns att den haft vilket blir tungt för eleven 

 Eleverna har ofta en spretig profil med ojämna kognitiva förmågor, vilket resulterar i 

lägre IQ 

 Det saknas kunskap på skolorna om denna elevgrupps behov vilket medför att 

eleverna inte får adekvat stöd 

 Det är viktigt med täta uppföljningar så stödet följer behovet, då det är föränderligt 

 Problem blir synliga då kraven ökar, ibland sker detta flera år efter avslutad 

behandling 
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Exempel på anpassningar, metoder och strategier som specialpedagogerna upplever att denna 

målgrupp främst kan behöva som stöd i sin skolgång är;   

 

 Viktigt att eleven blir sams med sig själv för att kunna ta emot adekvat hjälp 

 Samverkan med eleven själv, vårdnadshavare och skolans personal är alla viktiga 

pusselbitar för att organisationen kring eleven ska bli gynnsam 

 Viktigt med kunskap på skolan om elevens specifika behov för att kunna ge rätt stöd 

 Hjälpa eleven att bli autonom i sina strategier 

 Tillsätta en pedagogisk coach som agerar spindel i nätet kring eleven och följer upp 

elevens arbete samt pratar lärande med eleven 

 

Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering  

Det är tydligt att Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Brodin & Lindstrand, 2010; 

Jacobsson & Nilsson, 2011) passar väl att arbeta utifrån för specialpedagogerna på rehab- och 

habiliteringsklinikerna. Informanterna arbetar i likhet med vad modellen förespråkar, där 

samverkan mellan individer, grupper och verksamheter för att skapa en helhet är centralt. 

Elevens placering i centrum och hur den påverkas av sin omgivande miljö illustreras tydligt i 

resultatet då informanterna beskrev hur de lyssnar in eleven, vårdnadshavarna samt skolans 

personal i syfte att se helheten kring eleven och utifrån den skapa förutsättningar för att eleven 

ska lyckas i skolan. Informanterna var tydliga med att insatser i största mån skulle utgå från 

elevens behov och att de därför aldrig kan ge generella råd. I linje med Bronfenbrenners teori 

påtalas vikten av samverkan mellan vuxna som finns runt barnet. Detta upplever jag att 

informanterna ser som avgörande för hur skolsituationen organiseras för eleven. 

Informanterna ger exempel på hur olika samarbete med skolorna kan se ut och att skolans 

resurser och hur personal agerar är det som avgör hur väl stödet fungerar för eleven.  

 

Eleven i centrum är genomgående tema för informanterna, vilket är i enighet med flera 

tidigare studier (Carney & Porter, 2009; Limond, Adlam & Cormack, 2014; Shihua Foo, 

Galwin & Olsen, 2012) samt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Brodin & 

Lindstrand, 2010; Jacobsson & Nilsson, 2011). Samtliga informanter är eniga om att elevens 

inträde i skolan normaliserar livet för dem och att skolan är rätt plats för rehabilitering, vilket 

även flera tidigare studier konstaterat (Carney & Porter, 2009; Limond, Adlam & Cormack, 

2014; Shihua Foo, Galwin & Olsen, 2012).  
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Walter och Wicks (2005) beskriver, likt informanterna, att eleven inte längre är densamma 

efter sjukdom och behandling, och att detta kan upplevas smärtsamt för eleven. Informanterna 

beskriver, i likhet med flera tidigare studier (vant´ Hoof & Lindahl Norberg, 2010; Saury & 

Emanuelsson, 2011; Shihua Foo et al., 2012; Weinberger & Barakat, 2007) att eleverna ofta 

drabbas av beteendeproblem och kan behöva stöd i social träning. Informanterna menade att 

eleverna många gånger svårt att se sin egen förändring och att de ofta har en orealistisk bild 

av vem de är efter behandlingen. Weinberger och Barakat (2007) beskriver i sin avhandling 

en modell över hur social färdighetsträning kan se ut där rollspel är en del i att lära känna sitt 

nya jag och förstå sitt eget och andras agerande. En av informanterna menade att seriesamtal 

är ett bra stöd för eleven att träna socialt samspel och kommunikation. Flera informanter 

uttryckte i likhet med flera tidigare studier (Harris, 2009; Shields et al., 1995) att eleven 

behöver känslomässigt stöd där samtal kan vara en väg att bearbeta sin upplevelse och lära 

känna sitt nya jag.  

 

Samverkan vid anpassningar 

Flera informanter uttrycker i likhet med specialpedagogerna i Åmans avhandling från 2006, 

att de fungerar likt en bro mellan det medicinska fältet, med neuropsykologiska tester, som 

ska anpassas och översättas till ett pedagogiskt sammanhang för eleven i skolan. Samtliga 

informanter påtalade det faktum att regelbundna uppföljningar är ett måste för denna 

elevgrupp, då problem kan visa sig långt senare när andra krav blir aktuella 

(Barncancerfonden, 2014; Fleischer, 2001; Hovén et al., 2013; Sandström, 2013; Tonning 

Olsson, 2006). Informanterna beskriver hur de vid uppföljningarna undersökte huruvida 

eleven följer sin profil. Informanterna upplevde progression hos eleverna, men i likhet med 

Palmer (2008) sågs inlärningshastigheten som långsam i förhållande till jämnåriga.  

 

I Saury och Emanuelssons studie från 2011 påtalas att processhastigheten sjunker åren efter 

behandlingen, vilket är i likhet med vad informanterna uppger att de ser vid uppföljningarna 

av eleverna. I en studie (Ris et al., 2001) påtalas det faktum att elevernas IQ-nivå sjunker åren 

efter behandlingen. Detta var inte något som informanterna belyste samtidigt som de upplever 

att en ojämn profil är utmärkande för elever med förvärvad hjärnskada. Denna ojämna profil 

menar Tonning Olsson (2014) resulterar i sänkt IQ.  

 

Samverkan mellan sjukhuset och skolan menar informanterna, i likhet med Upton och Eiser 

(2006) är nödvändig för att kunna implementera råd och ge eleven möjligheter för god 

inlärning. Informanterna efterlyste mer personliga möten och påtalade att samverkan med 
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pedagogisk personal var viktig då det var i dialog som stödet till eleven utformades. 

Informanterna uppger att de lyssnar in skolans pedagoger, eleven själv och vårdnadshavarna 

för att få en helhetsbild. Delaktighet i kommunikationen upplevs vara central, detta är i likhet 

med vad Ahlefeld Nisser (2009) förespråkar i sin avhandling att specialpedagoger bör ha god 

kunskap om.  

 

Flera informanter konstaterade att skolans resurser avspeglar vilket stöd eleven får. Jacobsson 

och Nilsson (2011) påtalar att lärmiljön som skolan erbjuder är avgörande för hur eleven 

känner delaktighet i verksamheten och samtidigt får det stöd den behöver. Informanterna var 

tydliga med att fungerar det inte för eleven i skolan, så har den helt enkelt inte fått rätt stöd. 

Informanterna menar, i likhet med Skollagen (SFS 2010:800), att det är skolans ansvar att 

ordna stöd så eleven fullt ut klarar skolgången.  

 

Pedagogiska råd 

Informanterna framförde i intervjuerna att skolan ibland hade svårt att förstå elevernas behov 

då bristande kognitiva förmågor inte alltid syns, detta i likhet med Krogstad (2001) och 

Mayfield och Homack (2005) som beskriver nedsatt kognitiv förmåga som en dold 

funktionsnedsättning.  

 

I denna undersökning, i likhet med tidigare studier återfinns påverkan på kognitiva funktioner 

hos eleverna efter behandling, vilket påverkar skolarbetet (Butler & Haser, 2006; Carney & 

Porter, 2009; Holmqvist & Scott, 2002; Maddrey et al., 2005; Palmer, 2008, Saury & 

Emanuelssons, 2011).  

 

Informanternas upplevelser av minnesträning var i regel positiv, resultatet av träningen 

menade de ger ökad uppmärksamhet, minne och koncentration hos eleven. Minnesträning 

rekommenderas av informanterna och utifrån flera studier (van´t Hoof, 2005; Janeslätt et al., 

2013). Informanterna uppgav att eleverna och familjerna trots uppmuntran till denna träning 

ofta valde bort det på grund av bristande tid och ork. Jacobsson och Nilsson (2011) påtalar 

detta dilemma som kan uppstå när eleven ska få balans mellan träning, vila och delaktighet i 

den sociala gruppen.  

 

Det som var genomgående i alla informanters svar var upplevelsen av att eleverna behöver 

pedagogiskt stöd i form av en resurs, en person som coachar eleven i sitt lärande. Inte bara 

”trycker på startknappen” utan ”pratar lärande” med eleven som en informant uttryckte det 

och är ett stöd i att strukturera och planera för skolarbetet. Detta är något som flera tidigare 
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studier rekommenderar och ses som en framgångsfaktor för denna elevgrupp (Harris, 2009; 

Shields, Heron, Rubenstein & Katz, 1995). Det som skiljer från tidigare studier är att 

informanterna i min undersökning verkligen betonade att denna pedagogiska coach behöver 

vara pedagog och att det är viktigt att hålla på professionen. I tidigare studier finns förslag på 

att olika yrkesgrupper kan inneha rollen, som till exempel skolans psykolog eller kurator. 

Denna form av stöd till elever upplever jag i stort är svaret på mitt syfte med denna uppsats, 

vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att elever, som har varaktig 

kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång.  

 

Metoddiskussion 

Innehållsanalys 

Jag upplever att innehållsanalys som metod var ett stöd i analysprocessen. Metoden i sig var 

ganska tidskrävande, men med ett tydligt fokus att identifiera likheter och skillnader i texten 

gick arbetet framåt. Analysprocessen, från textens meningsbärande enheter till studiens 

slutliga tema (Lundman & Graneheim, 2008), gav mig en tydlig och överskådlig bild av 

resultatets framväxt. Samtidigt var det svårt att dela in materialet i kategorier, som skulle vara 

varandra uteslutna. I analysen ska det som sägs, det manifesta innehållet, systematiskt 

analyseras i syfte att finna ett latent innehåll, ett dolt budskap. (Graneheim & Lundman, 

2004). Det är svårt med den ringa erfarenhet jag har som forskare att tolka texters budskap, 

men utifrån att ha läst flera böcker om metoden har jag skaffat mig en teoretisk bild och har 

försökt följa instruktionerna efter bästa förmåga. 

 

Pilotstudie 

Vid genomförandet av pilotstudien blev det tydligt att specialpedagogerna gör mycket tester 

på eleverna, framförallt i svenska och matematik. Då information kring detta inte var fokus 

för min studie och upplevdes ta stor plats i intervjun, plockades frågor kring det bort. 

Pilotstudien upplevde jag var till nytta, då den dels smalnade av ämnesområdet samt utgjorde 

en möjlighet till att träna på rollen som intervjuare (Bryman, 2011). 

 

Urval 

Informanterna i studien är målinriktade (Bryman, 2011) och har därmed valts utifrån min 

erfarenhet av att just dessa besitter stor kunskap inom ämnesområdet. Kanske hade 

konsultsjuksköterskor och neuropsykologer på barnonkologcentra samt arbetsterapeuter inom 

rehab- och habilitering kunnat svara på frågorna till viss del, men jag upplever ändå att det 

behöver vara pedagoger som tar sig an dessa komplexa frågor. Det hade kanske blivit en 
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annan intressant vinkel om jag riktat mig till de andra yrkeskategorierna, men det var 

pedagogernas röster jag ville höra.  

 

Datainsamling 

Jag valde att bifoga intervjuguiden vid förfrågan om deltagande i studien, detta upplevde jag 

som positivt då samtliga informanter var förberedda på frågorna och jag upplevde att det 

skapade en trygghet för dem i intervjusituationen. Intervjuerna genomfördes med stöd av en 

halvstrukturerad intervjuguide, där frågorna var indelade under tre olika teman (Kvale, 1997). 

Detta gav mig en struktur vid intervjuerna och hjälpte till att rama in syftet med intervjun. Det 

var ändock svårt att hålla sig entydigt till intervjuguiden då det uppkom stickspår som ibland 

lämnade syftet med studien. Det känns som att det blev fler yviga intervjuer i början och att 

de sista blev mer strukturerade efter intervjuguiden. Jag upplever att vid de sista två 

intervjuerna uppstod en viss mättnad, jag började känna igen svar och det framkom inte så 

mycket ny information utan upplevelserna tedde sig ganska likartade. Bryman (2011) 

beskriver begreppet teoretisk mättnad, där han menar att det kan vara svårt att förutspå hur 

många informanter som behöver intervjuas för att uppnå mättnad, men att det visar sig då 

ingen ny information framkommer. Jag upplever att det var rimligt inom denna studies ram 

med åtta informanter. 

 

Då jag ville fånga informanternas erfarenheter och upplevelser upplever jag att intervju som 

metod var ett val som gav mig svar på studiens frågor. Min egen erfarenhet av ämnet gjorde 

att jag kände mig bekväm med intervjusituationen och jag upplevde mig kunna ställa 

relevanta följdfrågor. God kännedom om ämnesområdet är av vikt menar Bryman (2011).  

 

Det hade varit intressant att även göra observationer vid överlämningsmöten, hur 

diskussionerna med skolans personal förs och hur information tas emot och är tänkt att 

förvaltas. Observationer, i strukturerad form med fokus på olika områden (Bryman, 2011), 

som ett komplement till intervjuerna.  

 

Genomförande 

Rekrytering av informanter gick smidigt med en svarsfrekvens på 80 % och av de åtta 

informanterna som intervjuades skedde tre via telefon. Informanterna valde tid och plats för 

intervjuerna, såvida de låg inom en 30 mils radie. De som låg utanför denna erbjöds intervju 

via telefon, vilket kändes helt rimligt från informantens sida. Intervjuerna via telefon varade 

mellan 38-42 minuter. Intervjuerna som skedde på informanternas arbetsplatser varade 68-95 

minuter. Intervjuerna som genomfördes på informanternas arbetsplatser tenderade att bli både 
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längre och vara mer informativa då dessa besök alltid innefattades av rundvandring, visning 

av material och information om arbetsplatsen. Detta gav mig ett helhetsperspektiv och en 

större förståelse för specialpedagogernas arbete. Intervjuerna via telefon blev mer strikta 

enligt intervjuguiden med mindre följdfrågor. Min tolkning, med stöd av Bryman (2011), är 

att jag i den situationen missar kroppsspråk och till viss del nyanser i svaren, vilket gör att 

trådar som annars skulle plockats upp missas. Om jag skulle göra om studien hade jag valt 

bort telefonintervjuer då de fysiska träffarna upplevdes mer informativa.  

 

 

Forskningsetiska principer 

Jag har i enighet med Vetenskapsrådet (2002) använt mig av de forskningsetiska principer 

som åligger mig som forskare. I min undersökning är det viktigt att bejaka det faktum att 

specialpedagogerna, som innehar dessa befattningar finns i begränsad skara. Detta gör att 

redovisningen av informanterna inte bör vara för detaljerad då det kan avslöja vem som 

intervjuats. 

 

Konklusion 

Denna uppsats har undersökt vad specialpedagoger vid rehabilitering och habilitering 

upplever att elever, som har varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av 

hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång. I studien söktes svaret på vilka utmaningar 

eleverna står inför efter sjukdom och behandling samt vilka anpassningar, metoder och 

strategier som eleverna kan behöva. Analysen av datamaterialet resulterade i ett övergripande 

tema Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering och tre kategorier  

Identitet- en utmaning, Samverkan vid anpassningar samt Råd till pedagoger. 

 

Resultatet visar att eleverna uppfattas ha en spretig kunskapsprofil med ojämna kognitiva 

förmågor och att svårigheter blir synliga då kraven ökar och att många elever upplevs känna 

ett främlingskap till sig själv, vilket påverkar hur stödet tas emot. Informanterna upplever att 

skolan spelar en mycket viktig roll i elevens rehabilitering. Utifrån denna kunskap anser jag 

att det är mycket viktigt med kontinuerlig utvärdering av stödbehovet, som kan innefatta såväl 

pedagogiska insatser som psykologiska i form av samtalsstöd eller socialt med 

kamratrelationer.   

 

Informanternas viktiga råd till pedagoger, är att agera professionellt och inte generellt, när det 

kommer till stödinsatser till denna målgrupp. Resultatet visar att eleverna har väldigt olika 

profil med specifika behov. Studien visar att det är viktigt att skolans personal får kunskap om 
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hur sjukdom och behandling påverkar skolarbetet. Ett förslag kan vara fortbildning för lärare 

som skulle kunna arrangeras via sjukhuset med konsultsjuksköterskorna, Sjukhusskolans 

personal, SPSM eller med stöd av Barncancerfonden.   

 

Samverkan med andra professionella inom vården och skolan samt hemmet sågs av 

informanterna som viktiga arenor för att säkerställa stöd utifrån elevens behov. Resultatet 

visar vidare att den viktigaste framgångsfaktorn anses vara att eleven får en pedagogisk 

resursperson som agerar spindel i nätet kring skolsituationen och coachar eleven framåt i 

lärandet. Min slutsats är att den formen av specialpedagogisk insats troligen skulle passa alla 

elever i behov av stöd, oavsett orsak till behov, för att de ska nå längre i sitt lärande. 

Självfallet är detta en ekonomisk fråga för skolan, men jag menar att det på sikt är väl 

investerade pengar.  

 

Förslag på vidare forskning 

Det hade varit intressant att få fler perspektiv på frågeställningarna. Jag skulle exempelvis 

vilja undersöka elevernas egen upplevelse av hur skolgången påverkats och vårdnadshavarnas 

tankar om hur skolgången kanske påverkats efter sjukdomen. Jag skulle även vilja undersöka 

hur skolans personal upplever samarbetet med rehab- och habiliteringen och studera 

implementeringen av de råd de får. Det skulle vidare vara intressant att få följa några av dessa 

barn in i vuxenlivet för att undersöka om deras sjukdomshistoria påverkar dem i olika livsval. 

Mot bakgrund av att studiens resultat som visar att många elever anses ha svårt att hitta sig 

själva efter sjukdom och behandling och att det i sig gör att de har svårt att ta emot stöd för att 

komma vidare, upplever jag att eleverna under och efter sin behandling skulle ha god hjälp av 

professionella samtal. Jag skulle gärna se en studie som fokuserar på hur detta praktiskt skulle 

kunna genomföras, vad eleverna efterfrågar och vad professionella tänker är rätt väg att gå. 

Jag anser att en proaktiv organisation innehållande professionella samtal med eleven kan ge 

självinsikt och själförtroende som kan hjälpa eleven att hitta sig själv och komma vidare efter 

sjukdom och behandling. Detta förebyggande stöd skulle kunna betyda ett ökat välmående för 

eleven, som resulterar i att skolan kan möta eleven utifrån där den är och se framåt.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

 

Allmänna frågor 

1. Berätta om din yrkeserfarenhet, hur länge har du arbetat som specialpedagog?  

2. Ålder? 35-45, 46-55, 56-65 

3. Hur länge har du arbetat med elever med förvärvade hjärnskador?  

4. Hur många elever träffar du per år som behandlats för hjärntumör? 

 

Utmaningar 

5. Vilka svårigheter upplever du att eleverna har… 

a. 1 år efter avslutad behandling? 

b. 5 år efter? 

c. 10 år efter? 

6. Vad ser du som den främsta utmaningen när det gäller denna målgrupp… 

a. För eleven själv? 

b. För dig som pedagog?  

c. För skolans personal? 

 

Anpassningar och strategier 

1. Hur påverkar en förvärvad hjärnskada skolsituationen? 

2. Vilken typ av stöd, anpassningar och strategier, är vanligt att eleverna behöver?  

 

Råd till pedagoger 

3. Vilka råd om anpassningar och metoder är vanliga att förmedla till elevens ordinarie 

pedagoger? 

 

Avrundning 

4. Önskar du tillägga något mer kring arbetet med denna målgrupp?  

5. Sammanfatta intervjun och tacka för medverkan 
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Bilaga 2. Brev till informanterna 
 

Linköping den 12 januari 2015 

Hej! 

 

Jag heter Tora Borén och arbetar på Sjukhusskolan i Linköping. I mitt arbete möter jag allt 

fler elever som överlever sin cancersjukdom. Dessa överlevare är en ny och växande grupp i 

skolan. Flertalet av dessa elever har komplikationer av sin sjukdom och behandling och 

behöver således särskilt stöd. Jag möter ofta lärare som ställer sig frågan, hur gör vi nu? Det 

är inte samma elev som återvänder till skolan efter behandlingen. Med bakgrund av detta och 

i ett led i min utbildning till Specialpedagog ska jag skriva en uppsats där mitt syfte är att få 

ökad förståelse för vilka hinder och utmaningar denna målgrupp står inför samt vilka 

framgångsrika strategier som finns att tillgå. Jag är intresserad av hur specialpedagoger på 

rehabiliteringskliniker kopplade till barnonkologiska centra arbetar med elever med 

förvärvade hjärnskador, specifikt elever som behandlats för hjärntumör. Min intention är att få 

en nationell överblick utifrån intervjuer där jag önskar finna exempel att lära av.  

 

Jag vet att du har erfarenhet av denna elevgrupp och din medverkan i min studie skulle vara 

betydelsefull. Jag bifogar mina frågor och kommer ringa upp dig nästa vecka och höra om du 

har möjlighet att vara med, och i så fall, boka en tid för intervju. Din medverkan är givetvis 

frivillig och kommer behandlas konfidentiellt, dvs. att din person och dina svar kommer 

avidentifieras så att det inte går att spåra. 

 

Med hopp om positivt gensvar  

 

 

Tora Borén 

 

Vid frågor, tveka inte att kontakta mig! 

tora.boren@hotmail.com 

Mobil 0734-36 96 30 

 

Min handledare på Linköpings universitet är Henrik Danielsson  

Kontaktuppgifter: henrik.danielsson@liu.se/ 013-28 21 99 

 

 

 


