
2008:030 

E X A M E N S A R B E T E

Skilda perspektiv
En kartläggning över vilken förståelse pedagoger utgår ifrån
i arbetet med barn som anses vara i behov av särskilt stöd

 Ulrika Bågesund
 Iris Nutti

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2008:030  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--08/030--SE



 

 
 

 

 

EXAMENSARBETE 
Hösten 2007 

Lärarutbildningen 

 

 

 

 
   

 

 

Skilda perspektiv 
 

 

 

En kartläggning över vilken förståelse pedagoger utgår ifrån i 

arbetet med barn som anses vara i behov av särskilt stöd 

 

 

 

 

 

 

 
Författare 

Ulrika Bågesund 

Iris Nutti 

 
Handledare 

                  Solange Perdahl 

     Åsa Gardelli 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Om jag ska lyckas att föra en människa mot 

ett bestämt mål, måste jag först finna henne 

där hon är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv, när hon 

tror att hon kan hjälpa andra. 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå 

mer än vad han gör, men först och främst förstå 

det han förstår. 

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag 

kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 

så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andre 

istället för att hjälpa honom. 

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet 

inför den jag vill hjälpa, 

och därmed måste jag förstå att detta med att 

hjälpa är inte att vilja härska, 

utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta 

så kan jag inte heller hjälpa honom. 

 
 Søren Kierkegaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKT 

 
 

Syftet med undersökningen var att utifrån ett kritiskt förhållningssätt kartlägga vilket 

perspektiv och vilken förståelse pedagoger utgår ifrån i arbetet med barn som anses vara i 

behov av särskilt stöd. Med utgångspunkt i olika förståelse för symtomdiagnosen AD/HD kan 

man urskilja tre perspektiv i det aktuella området. Diagnosen AD/HD har genom tiderna väckt 

debatt och effekterna för dessa diskussioner får följder för skolan. En dialog angående dessa 

effekter är nödvändig för skolutvecklingen och förhoppningen är att vi skall medverka till att 

etablera en ökad förståelse för hur pedagoger kan möta alla barn på ett professionellt sätt. Vad 

som gör det extra intressant att fördjupa sig i de olika åsikterna är att det inte verkar finnas 

någon tydlig gräns för vad som är rätt och fel i frågan. Resultatet av vår analys visade att 

forskningen och pedagogernas olika förståelse för barnen i behov av stöd åskådliggör att det 

inte finns bara en väg att gå för att nå målet som är en skola för alla barn. Människans 

beteenden är olika. Vad vi än anser om sociala eller ärftliga faktorers påverkan så skall 

pedagoger inte nyttja sin makt till att bedöma vilka barn som skall anses normala eller inte. Vi 

skall möta varje barn med samma värde. Oavsett perspektiv så måste pedagogerna själva röja 

hindren i sitt förhållningssätt så att alla barn kan känna sig tillfreds med sin plats i ett 

meningsfullt sammanhang. 

 

Nyckelord: Normalitet, avvikelse, diagnos, segregering, integrering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRORD 

 

 
Vi vill tacka de intervjupersoner som delat med sig av sin kunskap och erfarenhet i vår 

undersökning. Vi vill även tacka de som stöttat oss genom goda råd och synpunkter som vi 

fått i vårt arbete. Hösten har varit intensiv och våra familjer som stått ut med oss under denna 

tid vill vi särskilt ge vår hjärtliga tacksamhet till. Sist men inte minst vill vi tacka vår 

handledare, Solange Perdahl, för hennes stora engagemang och stöd i samband med vårt 

arbete. 

 

 

Kiruna, december 2007 

Ulrika Bågesund 

Iris Nutti  
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1. INLEDNING 

 

 
Vi har valt att göra en studie om barn i behov av särskilt stöd då vi i vårt framtida yrke skall 

verka som grundskollärare. Redan i ett tidigt skede under vår utbildning väcktes vårt intresse 

för hur en integrering ska kunna ske i skolan där alla barn ska mötas tillsammans oavsett 

bakgrund och personlighet. Vi har sett att många barn i skolan inte får den stimulans som de 

behöver och kravet som finns på att alla barn ska få samma chans att utvecklas tillgodoses 

inte alltid. Vid flera tillfällen har vi mött frustrerade pedagoger som anser att de inte finns 

någon möjlighet att räcka till i den mån som de skulle vilja till alla barn. Denna frustration 

kan vi mycket väl förstå. Barnantalet ofta är stort och då dagens samhälle väller av så mycket 

intryck och stress att många barn och även vuxna tycks ha svårt att klara av situationen som 

råder. Dagens samhälle ser annorlunda ut än gårdagens. Dagens skola har trots detta kvar 

mycket av den struktur som byggts upp under århundraden men skillnaden är att vi i dag har 

en skola där nästan alla barn omfattas från sex till nitton år. Skolan som skall vara en skola för 

alla har höga krav på att alla barn skall mötas individuellt och detta tycks ha lett till att 

pedagogen i många fall inte klarar av undervisningen för alla barn i klassrummet. 

 

Diagnosen AD/HD är en symtomdiagnos som ställs på allt fler barn i Sverige och i nästan 

varje klass kommer vi att möta ett barn som anses tillhöra denna grupp. Vid diagnostisering 

förutsätts att det finns en uppfattning om vad som är normalt eller inte och genom tiderna har 

det förts en intressant diskussion och debatt kring detta område som vi finner vara värd att 

lyfta fram. Diskussionen ger effekter för skolans värld och en dialog är nödvändig för 

skolutvecklingen anser vi. Oavsett vad symtomdiagnosen AD/HD anses innebära torde dock 

samtliga pedagoger vara överens om att alla barn behöver en lärare som visar förståelse över 

vilken situation han/hon befinner sig i och vilket stöd som fordras för att få till en väl 

fungerande skolverksamhet.  

 

Vi har i vår studie valt att göra en kvalitativ undersökning där vi avser att utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt kartlägga vilket perspektiv och vilken förståelse pedagoger utgår ifrån i 

arbetet med barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Genom vår undersökning tror vi att 

vi kommer att öka vår medvetenhet samt vår förståelse för barns olika behov som ska 

tillfredställas, vilket underlättar och är en förutsättning för att vi ska kunna anpassa 

undervisningen. Vi möter tre olika perspektiv eller synsätt inom det specialpedagogiska 

kunskapsområdet som grundligt skiljer sig från varandra. Enligt Nilholm (2007) så kan dessa 

tre perspektiv förklaras enligt följande; det kompensatoriska, som har en grund i en 

psykologisk och naturvetenskaplig tradition och som anses prägla den specialpedagogiska 

verksamheten till stor del. Det andra perspektivet som är det kritiska har en grund i den 

humanvetenskapliga traditionen och den ifrågasätter på många olika sätt det första. Det 

handlar i mångt och mycket om forskning om specialpedagogik. Dilemma perspektivet som är 

det tredje, visar på olika problematiska sidor i de andra perspektiven. Detta senast tillkomna 

perspektiv försöker att föra samman den teoretiska forskningen med de svårigheter som kan 

uppstå i praktiken. Dessa tre synsätt förekommer i kronologisk ordning efter varandra men de 

står också för i samtiden tänkbara inställningar i forskning och praktisk realitet (a.a., 2007). 

Genom detta arbete ligger förhoppningen om att vi skall medverka till att etablera en ökad 

förståelse för hur vi som pedagoger kan möta alla barn på ett professionellt sätt.
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att utifrån ett kritiskt förhållningssätt dels kartlägga vilket perspektiv 

och vilken förståelse pedagoger utgår ifrån i arbetet med barn som anses vara i behov av 

särskilt stöd dels belysa vilka konsekvenser denna förståelse kan få för val av pedagogisk 

organisation.   

 

De frågeställningar som vi har utgått ifrån och försökt att besvara är: 

 

- Utifrån vilket perspektiv beskriver pedagoger sin förståelse för symtomdiagnosen 

AD/HD?  

- Hur motiverar pedagoger val av organisatoriska lösningar för eleven? 

 
Syftesprecisering 

 

I vår frågestållning nämner vi begreppet perspektiv, vad vi avser med detta är att det finns 

olika sätt att ”se” på ett område. De perspektiv som vi lyfter fram har en avgörande betydelse 

för hur man i mångt och mycket ser på området specialpedagogik.  

 

- Kompensatoriskt perspektiv: Detta perspektiv har en grund i en psykologisk och 

naturvetenskaplig tradition.  

- Kritiska perspektivet: Dettta perspektiv har en grund i den humanvetenskapliga 

traditionen och den ifrågasätter på många olika sätt det kompensatoriska perspektivet.  

- Dilemma perspektivet: Detta perspektiv visar på olika problematiska sidor i de andra 

perspektiven. Dilamma perspektivet försöker föra samman den teoretiska forskningen 

med de svårigheter som kan uppstå i praktiken. (Nilholm, 2007).  
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2. BAKGRUND 

 

 
I vår litteraturgenomgång kommer vi att skildra hur diskussionen normalitet och avvikelse har 

förts genom tiderna och hur symtomdiagnosen AD/HD har uppkommit. Vi skall även 

beskriva vad de som arbetat vetenskapligt i frågan lägger för betydelse i diagnosen och vilka 

olika organisatoriska lösningar som förekommer för att underlätta för barn i behov av särskilt 

stöd i deras skolverksamhet.  

 

2.1 Normalitet, avvikelse och diagnos 
 

2.1.1 Normalitet och avvikelse 

 

Specialpedagogik beskrivs av utbildningsdepartementet (1999: 63) som ett tvärvetenskapligt 

kunskapsområde där teorin inte enbart kommer från pedagogiken utan även från psykologin, 

sociologin och medicinvetenskapen. Specialpedagogiken har en normativ och en politisk form 

av funktion förutom elevvårdsarbete då den handlar om hur vårt samhälle och människor 

anser att personer som avviker ska ha det i den värld som vi lever i och i vår framtid.  

 

Enligt Ahlberg (2001) kan man finna fyra olika modeller gällande synen på normalitet och 

avvikelse i samhället och detta har stor betydelse för hur vi ser på våra barn som är i 

svårigheter. Dessa fyra olika modeller eller perspektiv speglar vad normalitet innebär för 

människor genom tiderna. Den första, som är den magiska modellen, anser att skillnaden 

människor emellan beror på Gud eller andra makter, olika avvikelser beror på övernaturliga 

krafter. I den moraliska modellen får avvikelser sin förklaring av att människor inte 

anstränger sig tillräckligt mycket för att behärska olika saker. Den tredje modellen, den 

medicinska modellen, pekar på olika biologiska orsaker till avvikelser och här är det 

diagnostisering som premieras, slutligen finner man den intellektuella modellen där 

begåvningstest framhålls som en metod att mäta intelligens på. I dagens samhälle är den 

medicinska och den intellektuella modellen vanligare förekommande (a.a., 2001). 

   

Persson (1998) skriver att det som en del av samhällets demokratiseringsprocess har vuxit 

fram specialpedagogik i den svenska skolan. Vid sekelskiftet funderade man över om dem 

som tillhörde de ”lågt begåvade” barnen måhända skadade folkskolans rykte. Lärarna menade 

att dessa barn belastade den undervisning som skedde och de ”normala” barnen ansågs 

komma i kläm. Samtidigt mötte dessa åsikter de som tog upp den moraliska aspekten och som 

menade att barnen med avvikelser straffades av de vuxna genom att stängas ute från skolan. 

År 1946 års skolkommission visade att man såg positivt på specialundervisningen. Denna 

rapport från kommissionen där man förordade att barnen skulle få en individualiserad 

undervisning i barnens egen klass var dock motsägelsefull. Man fortsatte satsa på att de svagt 

begåvade barnen skulle få gå i hjälpklasser. Under den följande skolberedning som gjordes 

1957 föreslog man att man skulle fortsätta med att ge specialundervisning på ett differentierat 

sätt eftersom de svårigheter barnen hade i skolan ansågs ligga hos barnen. (a.a., 1998).  

 

I Lgr 69 förespråkades att man skulle integrera barn som hade olika behov av stöd i de vanliga 

klasserna, man hade nu även observerat miljön som en tänkbar orsak till barns problem med 

att klara de krav som skolan har. Satsningar som man gjorde på specialundervisning gav inte 

de resultat som man hade förväntat sig.  På grund av detta tonade man ner skillnaden ännu 

mer mellan specialundervisning och den vanliga undervisningen i 1980 års läroplan, målet för 

specialundervisningen var att motverka att barn får svårigheter i skolan. På grund av 



 

4 
   

lågkonjunktur under 1990-talet minskades resurserna för specialpedagogisk verksamhet och 

de barn som var i behov av stöd fick inte alltid berättigad hjälp. I dagens läroplan illustreras 

lagstiftarnas sätt att se på skolsvårigheter av att man tidigare enbart lagt problematiken till 

barnet för att nu se på barnets möjligheter att utvecklas. Man ska möta barnets svårigheter 

med pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder. Det har sålunda skett en 

genomgripande utbildningsreform från slutet av 1940-talet till slutet på 1970 vilket har 

medfört en helt annorlunda behandling av de avvikande. De separata skolformerna för barn 

med störningar har ersatts med olika integrerade lösningar. Det som fortfarande hänger kvar 

är att man ofta lokaliserar avvikelser till den enskilde individen och detta kan t o m sägas ha 

förstärkts genom de krav på diagnostisering som finns. Medicinska diagnoser är ofta de som 

leder till resursförstärkning vilket kan bidra till användandet. (a.a., 1998).  

 

Specialpedagogikens kunskapsområde har inte utsatts för den granskning som skulle kunna 

bidra till områdets utveckling menar många forskare. Michel Foucault, var en fransk filosof 

politisk aktivist och idéhistoriker som levde år 1926-84. I hans teorier möter vi reaktion mot 

fenomenologi och existentialism. Den moderna människans tillblivelse vilar på vissa former 

av maktrelationer. Han menar att oförnuftet mer handlar om samhällets behov av rationalitet 

och att galenskapen är något som finns hos var och en, att det normala bara är skenbart. Det är 

svårt att omfatta människan utan tanke och dessa tankar får oss att söka efter 

orsaksförklaringar. 

 
Jag kan väl föreställa mig en människa utan händer, fötter eller huvud (ty det är bara erfarenheten som visar 

oss att huvudet är mer nödvändigt än fötterna). Men jag kan inte omfatta människan utan tanke: hon måste 

vara en sten eller ett oskäligt djur (Pascal, 1957: 339 i Foucault, 1986: 83). 

 

I Foucaults verk, Vansinnets Historia (1986), förs diskussionen om makt, vetenskap och 

samhälle. Boken är inledningen till det angrepp som Foucault fört mot vetenskap, 

institutioner, konventionellt förnuft och makt under tjugo års tid. Under 1800-och 1900 talet 

gick utvecklingen från olika straff och mentalsjukhus att ersättas av vård för medborgarna. 

Foucault menar att detta gjordes för att det ska skapas disciplinering av människorna för 

samhällets gagn och nytta (Foucault, 2004). Denna sortering av människor, antingen friska 

eller sjuka, har lett till disciplinering i form av psykisk bestraffning. Bestraffningen sker i 

form av exempelvis fasta rutiner för arbete och studier och genom olika form av rumslig 

indelning där man skall få människor att komma in i samhället och in i en grupp. Foucault 

ifrågasätter vad som i tider ansetts vara god läkarvetenskap och han visar på att denna 

vetenskap i andra tider kan framstå som något mycket egendomligt och vettlöst. Han ställer 

frågor om hur vår egen tids vetenskap ter sig och hur våra argument håller för vårt 

behandlande av dem som anses avvikande (Foucault, 1986).  

 

2.1.2 Diagnos 

          

I Nordamerika härjade en epidemi av hjärnhinneinflammation under seklets början. En 

konsekvens av detta var att många barn fick en liten hjärnskada, Minimal Brain Damage eller 

MBD. Med tiden kom denna diagnos att gälla även många barn som egentligen inte hade 

någon hjärnskada. I början av 1960-talet förändrade därför forskare vid ett möte betydelsen av 

bokstaven D. Det som förändrades var att beteckningen MBD nu stod för Minimal Brain 

Dysfunction. Betydelsen av ordet Dysfunktion är dålig funktion och betydelsen för den 

tidigare beteckningen var Damage, vilket betyder skada. Amerikanska forskare började under 

1950- och 60-talet att intressera sig för barn som uppvisade hyperaktivitet och bristande 

impulskontroll. Man började nu beteckna psykiatriska besvär inte utifrån hur man tror att de 

uppkommit utan utifrån hur de visar sig.  
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Betydelsen av MBD levde kvar ända fram till 1980-talet då forskare upptäckte att de barn som 

hade MBD inte bevisligen hade en dysfunktion i hjärnan. De begrepp som ersatte MBD var 

DAMP/AD/HD. Det man idag talar om är de symtom och problem som barnen uppvisar 

istället för dysfunktion (Beckman, 1999). Begreppet DAMP står för nedsatt funktion ifråga 

om aktivitetskontroll, motorikkontroll och perceptionskontroll. Den kännetecknande 

symtombilden vid AD/HD är varaktiga svårigheter att kontrollera och dämpa egna impulser, 

aktivitetsnivån och omväxlingarna i uppmärksamheten. Minst sex ouppmärksamhetssymtom 

ska förekomma och/eller sex symtom som visar på hyperaktivitet – impulsivitet (se bilaga 1).  

Symtomen skall ha förekommit under minst sex månader och vara så tydliga att barnet i stor 

utsträckning visar att de har svårt att anpassa sig och inte stämmer överens i övrigt med 

utvecklingsnivån. Den symtombild som har framkommit ska inte bara vara en del av någon 

annan form av störning och ska inte kunna förklaras bättre genom en annan diagnos. 

Debutåldern för en del av symtomen skall ha skett före sju års ålder (Duvner, 1998). 

 

Att man ställer ett snedsträck mellan AD och HD innebär att det finns en 

uppmärksamhetsstörning eller hyperaktivitet eller att man har både och. Svårigheten med 

AD/HD beteckningen är att den antyder att det handlar om överaktivitet vilket inte alltid är 

korrekt. Det finns barn som har fått en AD/HD diagnos som kan vara underaktiva och insikten 

om detta har lett till det infogade snedsträcket som finns mellan AD och HD (Gillberg, 2005).  

I dag används inte längre diagnosen DAMP inom den neuropsykiatriska forskningen. 

ADHD+ DCD eller förkortningen ADD och DCD används numera, vilken 

bokstavskombination som används beror på vilka huvudbesvär barnet har. DCD står för: 

Developmental Coordination Disorder. ADHD+DCD är tillsammans det som DAMP var 

förut, för personer som hade dessa funktionshinder (Riksförbundet Attention, 2007). 

Ovanstående visar på hur de olika bokstavsbeteckningarna ideligen förnyats genom att synen 

på diagnos och dess orsaker förändrats.    

 

2.1.3 Diagnostiseringens för- och nackdelar 

 

Hur viktig en diagnos är för elevens chanser att lyckas i skolan finns det väldigt delade åsikter 

om (Jacobsson, 2002). Enligt Brodin och Lindstrand (2004) får en diagnos hos ett barn 

betydelse då kommuner skall besluta om det skall sättas in pengar för stöd och professionell 

hjälp för barnet eller inte. När ett barn har fått diagnosen AD/HD sätts ofta stöd in genom 

medicinsk- och psykosocial behandling. Vid diagnostisering finns en stor chans att upptäcka, 

granska och bedöma olika svårigheter och genom detta kan man hjälpa barnen. Anpassning av 

undervisning i mindre grupper som ger en lugnare miljö för barnet är en annan möjlighet som 

blir större om barnet har fått en diagnos (a.a., 2004).  

 

Vad som kan vara negativt med att ställa en diagnos på ett barn är enligt Brodin och 

Lindstrand (2004) att man sätter en stämpel på barnet som inte går att få bort. Barnet kan 

riskera att bli utsatt för mobbning och utanför den sociala gemenskapen. Diagnosen kan också 

leda till att förutsättningar försämras ut i arbetslivet då människor ofta upplever avvikelser 

som något negativt. Diagnoser ökar chansen att få stöd i skolan och detta medför att risken 

finns för överdiagnostisering, i vissa fall är det svårt att ställa diagnos och den blir härmed 

osäker. Det man fokuserar på vid diagnostisering är barnets svårigheter och andra orsaker som 

skolmiljö och hemmiljö tas inte i beaktning (a.a., 2004). Verkligheten ser olika ut ur olika 

perspektiv och meningarna är delade om hur viktig en diagnos är för en elevs möjligheter i 

skolan (Jakobsson, 2002). Det kan handla om forskarens, föräldrarnas, läraren eller barnets 

perspektiv. En diagnos kan vara ställd så att den fokuserar på barnets svårigheter trots att 

http://www.internet-patient.com/dyn_main.asp?page=1087
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orsaken till problemen även kan bero på andra saker som exempelvis skolmiljön eller vilken 

miljö barnet lever i hemma. Förklaringarna till svårigheterna kan påverkas av lärarens syn på 

olikheter, och vilken vetenskapsteori och kultur som barnet lever i, förklaringar kan även bero 

på hur skolan eller kommunen är organiserad (Brodin och Lindstrand, 2004).  

 

2.2 Skilda perspektiv 

 
2.2.1 Tre perspektiv 

 

Enligt Nilholm (2007) kan man knyta an tre perspektiv till sammanhang var de utvecklats och 

används. Perspektiv är bara abstraktioner vilken fyller en underlättande funktion när det 

handlar om att förstå ett forskningsområde. De perspektiv som Nilholm berör har avgörande 

konsekvenser för hur man i mångt och mycket betraktar området specialpedagogik.  

 

2.2.2 Kompensatoriska perspektivet 
 

Duvner (1998) ger beskrivningen om det livliga impulsiva barn och ungdomar som i skolans 

olika situationer ofta får stora svårigheter att utvecklas efter sin mentala förmåga. Det handlar 

om svårigheter att koncentrera sig på skolarbetet trots att prestationerna i självvalda aktiviteter 

kan vara bra. Detta kan beskrivas som ett stort folkhälsoproblem då mer än 5 % av landets 

barn och ungdomar har dessa problem som ofta fortsätter upp i vuxen ålder. En svårighet är 

också att frågan handlar om beteende som vi människor moraliserar om och man förstår inte 

att personen i fråga inte har förmågan att styra sitt beteende som andra. Vi bör vara medvetna 

om att det rör sig om bristande funktioner gällande reglering av koncentrationsförmåga och 

beteende, vilket ger ett dolt handikapp. Ju mindre omgivningen förstår att ta hänsyn till det 

desto mer handikappande ter sig personen ifråga (a.a., 1998). Gillberg (2005) ger förklaringen 

att AD/HD diagnosen har definierats för att beskriva en handikappande beteendestörning, 

hjärnskador eller ärftliga symtom, som redan under tidig barndom börjar visa sig och som i 

vuxen ålder ofta finns kvar.  

 

Genom den kompensatoriska lösningen i skolan skall barnet ges möjligheter att fungera 

genom att få extra resurser till en särskild och tillrättalagd utbildning för att förbättra sina 

svaga sidor. Genom diagnosen får man reda på vilka svaga och starka sidor ett barn har och 

efter detta så försöker man få till en utbildning som utvecklar särskilt de svaga sidorna. Målet 

är att barnet skall utvecklas till samma nivå som klasskamraterna och sedan kunna återgå till 

den vanliga undervisningen som sker (Haug, 1998). Ett kompensatoriskt synsätt uttrycker 

närmast en skyldighet för forskaren att tillhandahålla adekvata arbetssätt för exempelvis 

lärare (Nilholm, 2007: 119). 

 

2.2.3  Kritiska perspektivet 
 

Under de senaste åren finns stor ideologisk kritik mot de befintliga diagnosbegreppen bland 

många forskare (Läkartidningen, 2001: nr 7). Eva Kärfve (2001), legitimerad sjuksköterska 

och docent i sociologi är en av kritikerna, hon utgår ifrån att AD/HD/DAMP är så vanligt 

förekommande. Hon förlägger stor vikt vid den osäkerhet som måste finnas i uppskattningar 

om ett barn skall få diagnosen AD/HD eller inte. AD/HD och DAMP utgör exempel på 

störningar som skiftar mellan individer, det finns olika svårighetsgrad och vad som betecknas 

som normalt är svårt att definiera. Det krävs omfattande underlag av information för att
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diagnoserna med god säkerhet ska kunna ställas och hon accepterar inte de entydiga 

förklaringar som neuropsykiatrer har till varför barn uppför sig fel i olika situationer. Att det 

skulle finnas olika miljöfaktorer: sociala, familje- eller skolförhållanden som påverkar hur ett 

barn beter sig bekämpas av dessa forskare inom neuropsykiatrin.  

 
DAMP-teorin är totalitär och deterministisk. Den vill inte åstadkomma någon annan varaktig förändring än 

segregation. Men det viktigaste skälet till att avvisa DAMP-teorin är att den är falsk. Eftersom den inte 

uppträder som teori utan som sanning och sakkunskap, och eftersom man redan på detta stadium vill tysta alla 

invändningar (och inte drar sig för att be myndigheterna om hjälp), har förespråkarna lagt de imperialistiska 

ambitionerna i dagen. Det är snarare i dessa ambitioner som det verkliga hotet mot folkhälsan står att finna 

(Kärfve, 2001). 

 

Vid diagnostiseringar förutsätts att det finns människor som har en uppfattning om vad som 

skall betecknas som normalt eller onormalt, vad som skall räknas som ett godkänt beteende 

eller vad som inte är acceptabelt. De människor som tycker sig vara normala är de som 

bestämmer vad som är onormalt och det handlar om vilken kultur och social grupp olika 

personer tillhör. (Brodin och Lindstrand, 2004).  

 

2.2.4 Dilemma perspektivet 
 

Socialstyrelsen, SoS (2001-10-16), har i en rapport av Tomas Ljungberg studerat kritiskt de 

två lägren som finns mellan de som överdimensionerar ärftlighetens betydelse vid 

symtomdiagnosen Damp och de som enbart uppfattar de sociala problemen. Ljungberg 

skriver i sin rapport att ärftlighet har lika stor betydelse som sociala faktorer. Sålunda söker 

socialstyrelsen en ny väg att se på specialpedagogiken. Det sociokulturella perspektivet av en 

människas beteende har inte bara biologiska orsaker det som påverkar är den sociala miljön 

och vilken kultur personen tillhör. Vi i Sverige och Amerika är väldigt intresserade av att 

finna orsaker till svårigheter vid inlärning. Symtomdiagnoserna MBD, DAMP, AD/HD är 

dock inte alls lika vanliga i andra länder då intresset inte är lika stort för att söka efter 

orsaksförklaringar (Säljö, 2000). 

 

Enligt Haug (1998) måste skolan vara sådan att alla som går i den måste få ett utbyte av det 

som erbjuds för att kunna kalla sig socialt rättvis. För att få detta att fungera så måste 

anpassning ske mellan individ och institution, d v s ett differentierat skolsystem. Samtidigt 

som detta sker ska vi fortsätta sträva mot att få en gemensam skola för alla och dessa faktorer 

har tillsammans lett till den kompensatoriska lösningen. Barnet i svårigheter får en 

tillrättalagd utbildning för att nå målet som är att slutligen ligga på samman nivå som de 

övriga barnen. Detta leder till segregering då barnen plockas ut från den gemensamma 

gruppen för undervisning samt till diagnoser som ofta är mer av en social konstruktion än vad 

vi förstår att de är. Haug lyfter fram det demokratiska deltagarperspektivet som erkänner att 

kunskap inte kan förstås utan att se till den sociala situationen för barnet. Detta synsätt leder 

till inkluderande integrering som betyder att undervisningen skall ske inom barnets aktuella 

klass. Vid detta alternativ läggs stor vikt vid social träning och man ser betydelsen av att 

stimulera till gemenskap mellan alla barn. En acceptans finns för att det finns skillnader 

mellan barnen. (a.a., 1998).   

 

Specialpedagogiken för med andra ord enligt Haug (1998) en formulerad politik som 

framhåller riktningen mot inkluderande integrering men i praktiken så har detta inte fungerat 

så väl. Det som mer stämmer med verkligheten är att vi har ett ganska sammansatt dock 

segregerande system för integrering. 
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2.3  Pedagogiska insatser  
 

2.3.1 Demokratiska deltagarperspektivets förhållningssätt 
 

Vad som är normalt och avvikande är ett förhållande som är bra att fundera över med allt 

arbete med människor och det behov som de har av stöd och för att anpassa sig. Det är också 

bra att fundera över hur det samhälle som vi lever i förhåller sig till angående dessa begrepp. 

Vilka våra egna attityder är och hur vi ser på vad som är normalt eller inte när vi möter andra 

människor med dess olika kulturer och moralnormer ( Iglum, 1999).  

 
Ju snävare vi drar gränsen för det normala, accepterade och tillåtna, desto fler avvikelser får vi – vilket är 

en sanning som gäller även i klassrummet. Ju lägre vi sätter tröskeln för vad som ska räknas för motorisk 

oro, fräckhet, slöhet och oacceptabelt beteende, desto fler problem får vi på halsen ( a.a., 1999). 

 

Enligt Målberg och Sjöblom (2002) ska man som pedagog föreställa sig att alla barn har 

särskilda behov. När det handlar om barn som uppvisar avvikelser i beteende så kan man säga 

att vad som är bra för alla barn är särskilt bra för barn med beteendeavvikelser. Det som 

inräknas som exempel på detta kan vara saker som tydlighet, att man ger barnet rutiner, 

uppmuntran, visar ett vänligt bemötande o s v. (a.a., 2002). Barn som visar AD/HD symtom 

har ofta svårt att fungera på ett bra sätt socialt varför de ofta blir missförstådda av 

omgivningen. Detta kan leda till att de får dålig självkänsla, därför så är det viktigt att kraven 

som ställs ska vara inom en rimlig nivå och att de är särskilt anpassade efter barnet. Ett barn 

som upplever för höga krav och som känner sig misslyckad kan i värsta fall bli deprimerad 

varav dessa misslyckanden inte alltid behöver påpekas. De negativa sidorna märks mindre om 

du istället ger ett bra och positivt bemötande till barnet. (Bengtner, Iwarson, 2000).  

 

Vill man skapa en god atmosfär i skolan där gemenskap och trygghet är en del av miljön och 

där man fokuserar på att barnens vilja till att lära är det viktigaste har man ett gott 

förhållningssätt. Att få uppmärksamhet, bli bekräftad och att barnet känner sig omtyckt och att 

det duger, är viktigt likväl för barn som för oss vuxna. I detta arbete krävs att vi som 

pedagoger ansvarar för utvecklingen av en positiv relation mellan oss och barnen (Målberg 

och Sjöblom, 2002). Läraren som är lösningsinriktad fokuserar inte på misslyckanden utan på 

de tillfällen som fungerar och dess förhållningssätt präglas av respekt gentemot andra 

människor. I varje situation ska läraren anstränga sig och ge sitt yttersta för att barnet ska bli 

hjälpt att nå sina mål. (a.a., 2002).  

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, står det skrivet att skolan skall låta 

varje enskilt barn finna sin unika egenart för att känna delaktighet i samhällslivet. Varje barn 

har olika förutsättningar och behov och detta skall undervisningen anpassas till. Det är 

barnens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper som undervisningen skall ta 

utgångspunkt vid för att hjälpa barnen i deras utveckling och lärande. Skolan skall sträva efter 

att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära 

(Utbildningsdepartementet, s.6). 

 

2.3.2 Kompensatoriskt förhållningssätt 

 

Enligt Gillberg (2005) är det av stor vikt att alla lärare får utbildning om AD/HD. Studier har 

visat att de skoluppgifter som barnen med AD/HD symtom gör måste vara ”intressanta” för 

att de skall klara av dessa. Ett barn som har AD/HD kan ha stora och rent av extrema 

koncentrationssvårigheter och distraheras lätt av miljön runt omkring. Det har visat sig att de 
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barn som har AD/HD får en bättre förståelse från sina lärare på lågstadiet för sina 

beteendeavvikelser. När barnet sedan hamnar i mellan- högstadiet är det många som inte 

förstår vad det handlar om och ingen tycker det är roligt att försöka lära den som inte tycks 

kunna ta sig i kragen och ta emot. Missförstår man barnets svårigheter och ser dem som 

dumhet eller ovilja att bry sig om sina uppgifter är skolan den som bidrar till att barnet kan få 

väldigt lågt självförtroende och ett utagerande beteende mot sin omgivning (Gillberg, 2005). 

 

Alla de barn som har AD/HD är olika individer, därför måste man tänka på att alla åtgärder 

måste individualiseras och det räcker inte att bara ha kännedom om att diagnosen är AD/HD 

anser Gillberg. För att kunna ”behandla” ett barn måste man utöver diagnosen med dess 

innebörd i det enskilda fallet också se över vilken familjesituation barnet lever i. Hur skolan 

fungerar, vilken barnets personlighet är och vilka andra problem som kan tänkas finnas. De 

barn som lever med beteendeavvikelser som tyder på AD/HD bör få hjälp till självhjälp som 

visar att det går att leva med detta utan allt för stora psykosociala handikapp. Information och 

stöd i detta kan barnet och dennes familj få genom läkare och psykologer. (a.a., 2005).  

 

De barn som är i behov av särskilt stöd ska få de speciella insatser som behövs enligt 

skollagen och grundskoleförordningen. Beslut om särskilt stöd skall fattas av rektorn och 

insatserna som görs ska i första hand ske i barnets tillhörandegrupp. Fungerar inte denna 

åtgärd ska barnet få stöd i en särskild undervisningsgrupp. Då ett barn behöver särskilt stöd 

ska skolans personal utarbeta ett åtgärdsprogram. Barnet och barnets vårdnadshavare ska i 

samråd med skolpersonalen ges möjlighet att delta vid utarbetande av åtgärdsprogrammet. 

Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (4 kap 1 §).  

 



 

 10 

 

 

3. METOD  

 

 
I vår metoddel tar vi upp vårt val av metod, urval av intervjupersoner, genomförande, 

analysmetod, etiska övervägande och tillförlitlighet.  

 

3.1 Fenomenologisk och kritisk utgångspunkt 

 
Vi har valt att basera vår studie på ett fenomenologiskt förhållningssätt där världen skildras 

såsom den upplevs utifrån medverkandenas egna perspektiv. Inom fenomenologin förutsätts 

att verkligheten är sådan som vi människor uppfattar den och den vill försöka tydliggöra det 

som visar sig och sättet som detta sker på. Fenomenologin intresserar sig för att försöka förstå 

den kvalitativa pluralismen av upplevelser och detta vill man tydliggöra. Den medverkandes 

upplevelse av en företeelse skall beskrivas såsom den yttrar sig och det är viktigt enligt det 

fenomenologiska förhållningssättet att man inte lägger in egna värderingar i 

undersökningspersonens svar (Kvale, 1997). I vår kartläggning har vi försökt att anta ett 

kritiskt förhållningssätt där vi visat på olika handlingsalternativ och försökt tydliggöra 

konsekvenser av dessa. Vi har velat spegla den mångfald som finns av olika uppfattningar för 

att genom detta beskriva utifrån vilket perspektiv och vilken förståelse som pedagoger utgår 

ifrån för barnen som anses vara i behov av särskilt stöd. I boken kritiskt tänkande av Hultén, 

Hultman och Eriksson (2007: 21) har man beskrivit kritiskt tänkande och förhållningssätt som 

nästintill synonymt med begreppet reflektion. De menar att om man som forskare vill 

anamma ett kritiskt perspektiv ska fyra villkor vara uppfyllda; skapa fler handlingsalternativ, 

tydliggöra konsekvenser, spegla mångfald och skapa säkrare slutsatser. 

 

3.2 Urval och genomförande 

 
Innan intervjuerna gjordes har vi förberett intervjupersonerna genom att de har fått ta del av 

ett brev där vi förklarar vilka vi är, vad vårt syfte är och vilka våra frågeställningar är i vårt 

examensarbete.  I brevet har intervjupersonerna även fått ta del av vilka frågor som kommer 

att ställas och vi har tydliggjort att allt material som framkommer genom intervjuerna kommer 

att behandlas anonymt. Intervjuerna (se bilaga 2) har skett på avskild plats för att alla 

inblandade parter skall kunna känna sig lugna och ostörda av yttre faktorer. Intervjuerna 

varade mellan 40 minuter till en timme och de genomfördes med ett intervjuobjekt i taget. Vi 

spelade in varje samtal med en bandspelare för att skapa gynnsammare förutsättningar för att 

kunna bearbeta materialet på ett bra sätt. På grund av de forskningsetiska reglerna bad vi om 

tillstånd om att få använda bandspelare i enlighet med vad Patel och Davidson (2003) skriver. 

Vi benämner de personer som vi har intervjuat för informanter. De som ingått i vår empiriska 

studie har vi valt ut då vi ansett att dessa sannolikt har möjlighet att svara på våra frågors 

syfte. Samtliga personer som vi har intervjuat har god kännedom och erfarenhet av 

specialpedagogiskt arbetssätt. 

 

 Informanterna är följande: 

 

A. Specialpedagog på en grundskola 

 

B. Specialpedagog på en grundskola 

 

C. Grundskollärare/förälder till ett barn med diagnosen AD/HD.
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Vi har inte tagit med alla frågor i vår resultatdel på grund av vårt val av bearbetning. Vi 

gjorde en renskrivning av materialet från samtliga intervjuer vilket vi sedan gjorde en 

indelning i kategorier av. Efter detta så sammanfattade vi det material som hörde samman 

med samma kategori. Under varje rubrik tillhörande de olika kategorierna skrev vi en 

sammanfattning i sista stycket där alla informanters åsikter lyfts fram. Slutligen finns det 

viktigaste slutsatser som vi kommit fram till i vår empiriska studie upplysta igenom en 

sammanfattning av resultat som vi har valt att presentera i punktform. 

 

3.3 Kvalitativ intervju 

 
Det metodval vi gjort var det som kändes bäst för vår del i och med det syftet som vi har med 

vårt arbete. Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod därför att vi genom 

en kvalitativ intervju får ett rikt material att arbeta vidare med (Trost, 1997). En kvalitativ 

metod utmärker sig genom att frågorna som ställs under intervjun skall vara enkla och raka 

genom detta blir svaren oftast väldigt fylliga och innehållsrika (a.a., 1997).  I enlighet med 

Kvale (1997) så bör man omformulera den intervjuade personens svar till en mer 

koncentrerad version. På detta vis uppstår en mer överskådlig bild av intervjun.  Enligt 

Backman (1998) så kan man skilja på kvantitativ och kvalitativ metod. Då kvalitativ metod 

används finns möjlighet att få fram beskrivna formuleringar, man kan få uppfattningen om 

olika åsikter och erfarenheter som är skrivna och berättade. Vid en kvantitativ metod finns 

däremot möjligheten att få fram saker som kan räknas, det kan exempelvis vara frågan om 

olika enkäter eller frågeformulär. Kvalitativa intervjuer kan med fördel användas enligt Kvale 

(1997) då man söker grundligare svar än vad man kan få genom enkäter. De frågor som ställs 

kan omformuleras om den som blir intervjuad inte förstår dem. Det handlar om att försöka 

förstå den intervjuades livsvärld och vilken dennes relation är till denna. De kvalitativa 

forskningsintervjuerna har sin nackdel beskriver Wallén (1996) genom att svaren kan tolkas 

väldigt olika avhängigt på vem som skall bearbeta och omformulera dessa. 

 

3.4 Analysmetod  

 
Genom vår studie har vi sökt få fram utifrån vilket perspektiv och vilken förståelse pedagoger 

utgår ifrån i arbetet med barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Vi har här valt att utgå 

från att förhålla oss kritiskt till det absolut sanna. Genom att vi anammat ett kritiskt 

förhållningssätt där vi visar på olika handlingsalternativ och vad som tydliggör konsekvenser 

av detta framhålls den mångfald som finns av olika uppfattningar. Då vi anammar ett kritiskt 

perspektiv kan vi skapa säkrare slutsatser (Hultén, 2007). 
 

Då vi sökt belysa hur informanterna motiverar val av organisatoriska lösningar har vi tagit 

utgångspunkt vid fenomenologin. Den fenomenologiska forskningen sätter en stor vikt vid att 

finna det underförstådda d v s det som inte sägs, att läsa och reflektera över det material som 

man tagit fram är därför viktigt. I materialet skall man leta efter likheter och skillnader för i 

denna jämförelse kan en uppfattning få en gestalt (Larsson, 1986).  

 

För att finna dessa likheter och skillnader i informanternas svar så har vi vid upprepade 

tillfällen läst igenom vår text och använt oss av överstrykningspennor för att finna eventuella 

mönster i intervjumaterialet. Det viktiga är egentligen inte att förklara varför pedagoger tänker
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och handlar som de gör. Genom vår undersökning vill vi istället försöka få en fördjupad insikt 

och förståelse för pedagogers sätt att tänka och handla när det gäller barn som anses vara i 

behov av särskilt stöd. Det är djupet och inte bredden som vi är intresserad av då vi vill 

försöka förstå våra informanters sätt att tänka och handla på, detta har medfört att studien är 

av kvalitativ art (Trost, 1997). Det vetenskapliga förhållningssätt eller den vetenskapliga 

praktik som har med tolkning och förståelse att göra kallas för hermeneutik. Inom detta 

område ställs frågor om hur vi kan förstå verkligheten och man försöker komma fram till ökad 

förståelse via att tolka meningen hos olika företeelser som texter, mänskliga handlingar och 

händelser (Ödman, 2007). 

 

3.5 Etiska överväganden 
 

Det är viktigt att ta hänsyn till etiska överväganden då man gör en forskningsundersökning 

enligt vetenskapsrådet (2002). Vid genomförandet av intervjuer skall informanterna upplysas 

om vilken uppgift de som utför undersökningen har, det skall också framkomma vilka villkor 

som gäller för dem som deltar. Informanterna skall upplysas om att deras deltagande i 

undersökningen är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när helst de önskar. 

Vetenskapsrådet (2002) belyser även att alla uppgifter där personer är identifierbara skall 

avrapporteras så att enskilda inte skall kunna identifieras av någon utomstående. Uppgifter av 

detta slag skall vara praktiskt omöjliga att komma åt.    

 

3.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

 
Enligt Trost (1997) hör begreppen reliabilitet och validitet hemma i den kvantitativa studien. 

Genom kvalitativ studie får dessa begrepp en annorlunda innebörd men i dessa 

undersökningar får man heller inte bortse från kravet att olika form av datainsamling och 

intervjuer ska bli tillförlitliga och trovärdiga. Den kvalitativa forskningsintervjun kan delge 

tänkvärda resultat och den fungerar i ett begynnande skede i en vetenskaplig undersökning. 

Denna form av intervju avfärdas dock ibland som icke vetenskaplig och enligt Kvale (1997) 

beror karaktäriseringen av den kvalitativa intervjun såsom vetenskaplig eller ovetenskaplig 

beroende på vilken bestämning av begrepp gällande vetenskap man väljer. Vi har valt att 

försöka få en fördjupad insikt och förståelse för pedagogers sätt att tänka och handla varav vi 

utgått från att de har svarat sanningsenligt. Genom att vi var två personer som deltog vid varje 

intervjutillfälle kunde vi utifrån informanternas kroppsspråk avläsa hur frågorna påverkat 

dem.  

 

Det mänskliga samspelet är viktigt att betrakta vid en intervjusituation därför finns en kritik 

gentemot den kvalitativa forskningsintervjun då många anser att objektivitet saknas (a.a., 

1997). Att vara objektiv rakt igenom en intervju anser vi vara mycket svårt och detta insåg vi 

framkom vid vår analysfas i arbetet. Egna värderingar kan ha påverkat våra informanter vid 

något enstaka tillfälle under de olika samtalen, däremot menar vi ändå att mer information 

framkommer genom intervjuer än genom t ex skriftliga enkäter med fasta svarsalternativ. 

Enligt Larsson (1986) kan man aldrig riktigt veta om en tolkning som en forskare gjort är 

trolig eller om det handlar om personliga uppfattningar. Den kvalitativa metod som vi valt 

lämpade sig väl till att undersöka vårt syfte då vi erhöll ingående och relevanta svar på 

intervjufrågorna. Undersökningen omfattar enbart tre personer vilket inverkar på resultatets 

tillförlitlighet.   
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4. RESULTAT 

 
 

Den empiriska delen består av sammanfattningar av de intervjuer som vi genomfört. Våra 

frågeställningar ledde till ett antal intervjufrågor som behandlar området enligt följande: 

”Utifrån vilket perspektiv beskriver pedagoger sin förståelse för symtomdiagnosen AD/HD 

och hur motiverar pedagoger val av organisatoriska lösningar för eleven?”  Vi har valt att 

sammanfatta frågeställningarna vars svar behandlar vårt syfte.  

  

4.1 Informanternas perspektiv på vad ”en elev i behov av särskilt stöd” är 

 
4.1.1 Informanternas syn på barnet 
 

Informanterna anser att alla barn är olika och att skolan skall anpassas efter individ. Informant 

A och B är eniga om att det barn som har fått en diagnos kan vara ett barn som under en 

period i sin skolgång behöver något utöver vad de övriga barnen behöver i sitt lärande. Detta 

gäller inte alltid all skolverksamhet för barnet utan det beror på hur skolan arbetar. Skolans 

krav kan vara högre än vad barnet klarar av och det blir ett glapp där skolan inte tar hänsyn till 

barnets förmåga. Informant A beskriver enligt följande sin syn på varför ett barn kan få 

svårigheter i skolverksamheten: Det är ju när skolans krav är högre än elevens kunnande, det 

blir ett glapp… skolan har ett krav och tar sen inte hänsyn till barnets förmåga och 

erfarenheter. 

 

Informant B anser att diagnosen AD/HD finns för att vi i dagens samhälle har satt detta namn 

på en viss grupp av människor som är överaktiva och har svårt med sina impulser. Hon anser 

att detta är en modern diagnos för att vårt samhälle ser ut som det gör. Vi får så mycket 

intryck, det händer mycket, överallt ser man skyltar och vi hör ständigt trafikbuller och andra 

ljud och allt detta ska vi klara av och det kräver att vi är duktiga på att sortera. Informant B 

anser vidare att i det tidigare samhället så fanns inte det utbud som idag väller över oss och 

man lärde känna sin omgivning på ett annat sätt, vissa klarar det som sker i det nya samhället, 

andra inte. Hon menar att det är omöjligt att ändra på skolan så att den ser ut så som den 

gjorde förr då skolan speglar en bild av samhället. Vi pedagoger måste fostra för det samhälle 

vi lever i beskriver informanten.  

 

Informanterna berättar att det oftast är föräldrarna som vill ha en diagnos på sitt barn och det 

kan vara så för att det inte alltid är så enkelt att ha ett barn med AD/HD symtom. Föräldrarna 

får höra mycket negativt berättat om sitt barn. Informant C anser att en diagnos underlättar 

förälderns situation då barnets svårigheter kan få en förklaring, föräldern behöver inte själv 

känna sig skyldig att ha misslyckats med sin uppfostran. Hon har själv fått kämpa för att 

hennes son skall få en diagnos ställd då hon anser att det är lättare att få hjälp i skolan genom 

detta. Först när sonen fick en diagnos reagerade skolan. Sonen fick genomgå en grundlig 

undersökning och hon anser att får man en diagnos så har man ett handikapp och även sonen 

tyckte det var bra när han fick det bekräftat. Informanten förklarar enligt följande sin sons 

tankar om sitt handikapp: 

 
Jag har det här handikappet, det kan inte jag rå för... men jag kan hitta strategier för det och andra utvägar 

och att veta att nu när jag reagerar så här... vad kan  jag göra då? Det är lättare att förstå vad man ska göra 

när man vet att det här är ett handikapp, jag klarar inte det här för jag har ett handikapp (informant C). 
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För informant C och hennes son innebar diagnosen AD/HD en förändring och i och med 

denna förändring kom hjälpen. Hon anser däremot att skolan skulle kunna fungera för alla 

barn med eller utan diagnos om man bara hade kunnat acceptera som vuxen att vissa barn är 

avvikande och nöja sig med det. Men det gör vi inte som vuxna vi ska ju alltid förändra och 

det går inte genom t ex uppfostran. Informanten menar att vi måste ha förståelse för att det 

inte går att förändra bort ett handikapp. Att en ökning av antalet barn som får diagnosen 

AD/HD har skett beror på att fler och fler barn överlever som är födda för tidigt och som har 

andra skador menar informanten. Det går inte att förändra bort ett handikapp… man kan ju 

inte säga att en blind ska sätta sig på en stol där borta för den hittar inte dit (informant C). 

 

En diagnos kan också vara till hjälp då en utredning kan ge fördjupad förståelse för barnet. Att 

man ställer en diagnos för att man ska få resurser till skolan stämmer inte menar 

informanterna A och B och de motiverar detta med att alla barn har rätt till stöd även utan 

diagnos. Informant A och B anser i övrigt att en diagnos inte har någon egentlig nytta men 

den kartläggning som utarbetas individuellt där det tas hänsyn till att alla barn inte fungerar 

likadant är bra att göra. Informanterna beskriver att det finns igenkännande symtom som är 

bra att känna till då man talar om diagnosen AD/HD. De olika symtomen handlar om 

uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet, att motoriken inte är i fas med övrig utveckling, 

koncentrationssvårigheter och över- eller underaktivitet. Barnet har ingen egen drivkraft för 

motivation, har svårt att planera och organisera och det är ofta svårt med det sociala samspelet 

och med kompisar. I många fall är det klasslärarna som först signalerar att det är något som är 

”problem” med barnet och detta förs vidare till specialpedagogerna. Informanterna A och B 

anser att skolsituationen för barnet mycket beror på pedagogerna och hur miljön ter sig runt 

barnet. Pedagogerna måste vara medvetna om att det inte bara behöver vara barnet som det är 

problem med. Beteendet som barnet uppvisar beror också på annat är uppfostran.  

 

Sammanfattning 

 

När det gäller informanternas syn på barnet så kan vi sammanfattningsvis konstatera att de 

anser att alla barn är olika och måste accepteras som de är, skolan skall anpassas efter individ. 

Informanterna A och B anser att ökningen av antalet barn som får diagnosen AD/HD beror på 

att vårt samhälle ser ut som det gör idag. Informant C anser att de barn som får diagnosen 

AD/HD har ett handikapp som antingen är nedärvt eller som beror på någon form av 

hjärnskada. Informanterna anser att alla barn har rätt till stöd även utan diagnos, det handlar 

mer om att försöka få fram vilken helhetssituation barnet befinner sig i och lyfta fram bra 

saker för att få till en positiv förändring. En diagnos kan vara bra för att man genom denna får 

reda på vilka olika svårigheter ett barn har men informanterna anser att en väl utarbetad 

kartläggning är viktigare för skolans verksamhet.  
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4.2 Hur informanten motiverar val av organisatoriska lösningar för ett barn. 
 

4.2.1 Organisatoriska lösningar 

 

Alla informanter tycker det är mycket viktigt att det finns ett gott samarbete mellan elev, 

föräldrar och lärare, för utan föräldrarnas hjälp försvåras arbetet med barnet och det blir 

praktiskt taget omöjligt och få till en väl fungerande skolverksamhet. Informanterna anser att 

det är viktigt att de barn som är i behov av stöd tränas socialt och får umgås med de andra 

barnen i den gemensamma gruppen men de anser också att enskilda stunder behövs med 

barnet. Det finns situationer då klassläraren inte får det att fungera, det kan handla om att 

elevantalet är för stort och då miljön är orolig. Detta måste dock bedömas individuellt efter 

behov. Vissa barn kan må väldigt dåligt av att plockas ut från den stora gruppen för att få 

enskild undervisning. En del barn kan känna sig utanför gemenskapen med de andra barnen 

om detta sker medan andra barn tycker det kan vara skönt att få lugn och ro i en mindre eller 

enskild undervisningsform.  Informant A berättar om situationer där barn dragit pennor i 

elementen, bankat på bänkar och haft en massa oljud för sig som gör det omöjligt att få till en 

väl fungerande skolverksamhet för någon. Ett sätt som pedagoger kan försöka nå alla barn på 

individuellt i gemensam grupp är att anpassa undervisningen till en speciell nivå. Här kan 

både hög- och lågpresterande barn ta till sig av pedagogens information menar informant C. 

Detta sätt kanske inte är den mest idealiska lösningen men som ensam pedagog med trettio 

barn finner hon ibland ingen annan lösning.  

 

Att pedagogen måste få hjälp i vissa situationer är informanterna eniga om och här blir en väl 

utarbetad kartläggning viktig. I denna ser man inte enbart till vilka svårigheter barnet har utan 

man försöker få fram vilken helhetssituation barnet befinner sig i. Hur ser skolans verksamhet 

ut, är den anpassad i den mån det går för barnet? Vilka krav ställer vi på barnet? 

Organisationen och samarbetet i denna är en ytterligare faktor som skall tas hänsyn till. I en 

kartläggning försöker man reda ut vilka situationer där skolverksamheten har fungerat väl och 

man tar sedan stöd av detta vid fortsatt arbete. Informanterna menar att pedagogen ska försöka 

ägna tid till att förstå vilka mönster och samband som gör att situationen ser ut som den gör 

för barnet. Detta kan ta lång tid att förstå och det är väldigt viktigt att föräldrar, lärare och 

organisationen i samförstånd med barnet sett över alla delar som man skall ta hänsyn till innan 

man planerar en förändring. Ofta sker för snabba lösningar i skolan på grund av tidsbrist utan 

ordentliga utvärderingar där man tagit beslut innan man vet hur allt ligger till, detta kan leda 

till att det blir fel och hopplöst för alla. Det handlar om att sätta små mål i taget och utvärdera 

dessa eftersom, det är viktigt att man inte byter arbetssätt hela tiden utan försöker att alla som 

är inblandade skall känna till vilket sätt som man långsiktigt skall sträva emot ett mål.     

 

Vi som finns omkring barnet skall veta vilka behov som skall tillfredställas för det enskilda 

barnet och här är det som tidigare nämnts föräldrarna som blir särskilt viktiga. Återigen 

påpekar informanterna att miljön måste vara bra för barnet för att lärandesituationen ska 

fungera. Informanterna talar alla även om den stora betydelsen av att arbetslaget hela tiden i 

ett samarbete för diskussion och följer upp hur olika insatser fungerar och har fungerat för att 

få en förståelse för barnets utvecklingsprocess. Pedagogen kan göra mycket för att påverka så 

att denne får en hanterbar situation i sitt arbete med barnet, det kan handla om att få stöd med 

enkla saker. Informant B beskriver att om ett barn till exempel har extremt svårt att ta emot 

instruktioner så kan man arbeta för att komma till bukt med detta på olika sätt. Pedagogen kan 

ge tydligare instruktioner på ett sådant sätt så att barnet kan förstå dig. Andra saker som man 

kan tänka på är var barnet är placerad i klassrummet, hur materialet ser ut och att ge eleven ett  

eget dagligt schema. 
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Det handlar om att ha förförståelse så att man inte bara ”skäller” på barnet då problem uppstår 

menar informanterna. Informant B beskriver i ett ytterligare exempel att då undervisning sker 

ska man vara medveten om att vissa barn har uppmärksamhetssvårigheter. Pedagogen ska 

tänka på att t ex inte bara föra en auditiv undervisning utan man bör även visuellt föra fram 

det man vill ha sagt. De barn som har svårigheter med motivation, planering, motorik och 

med att kontrollera sin impulsivitet blir hjälpta om det finns en vuxen runt barnet som har 

förståelse kring detta. Informanterna är överens om att det inte hjälper att bara se barnets 

svårigheter utan man ska försöka lyfta fram och se barnets positiva sidor. Det är oerhört 

viktigt att ha en god planering som du är tydlig med och som ger struktur till barnet. 

Informanterna beskriver att det finns skillnader när man ser till hur undervisningen sker och 

hur pedagoger ser på vad barnet skall klara av när han/hon skall ta steget från låg- till 

högstadiet. Förändringen som sker är att många runtom barnet nu tycks tro att alla barn själva 

ska klara av att strukturera upp sin tillvaro och kunna hantera sina svårigheter på ett bättre sätt 

än när de var yngre. Resurserna och förståelsen för de barn som anses vara i behov av stöd 

blir plötsligt betydligt mindre trots att det fortfarande behövs i samma grad, detta kan vara 

mycket ödesdigert för barnen. De klarar inte de krav som ställs och blir ofta stämplade som 

klassens problembarn. Informant B poängterar vikten av att söka efter nya strategier som 

hjälper barnet i sin skolverksamhet. Det kan t ex vara väldigt svårt att välja för ett barn, du 

som pedagog kan då ge små val till barnet då man tränar i det lilla på olika sätt. Informanten 

menar att det går att tillrättalägga väldigt mycket på detta sätt. 

 
Vi ska hjälpa barnet att hitta nya strategier, med t ex att barnet har svårt med att välja. Vi kan ju inte hela 

tiden bara välja åt barnet och säga vad det ska göra utan vi kan ju börja med att ge litet, litet val […]. Vi kan 

ju inte bara konstatera att barnet har svårt att välja och svårt att styra sina impulser utan då måste vi träna i 

det lilla på olika sätt. Det går att tillrättalägga miljön väldigt mycket (informant B). 

  
Informant A säger att det handlar om att vara steget före, ett sätt kan vara att tiden som barnet 

befinner sig i skolan skall struktureras upp. Det skall vara tydligt vilka tider som gäller under 

dagen och detta kan framhävas genom schemalagda tider i stor text på tavlan eller att 

pedagogen är noggrann med att samla ihop klassen när lektionerna börjar och slutar. En yttre 

motivations hjälp kan vara olika former av belöningar och positiv feedback, att barnet tränas i 

självständighet och att man ger enskilda stödsamtal. Vid dessa samtal kan sociala berättelser 

fungera bra menar informanten. Det kan gå till så att vi tillsammans pratar eller ritar om 

föreställda situationer som kan ske. Genom detta kan en insikt om olika beteendens verkan 

växa fram hos barnet och det kan lära sig hur man på ett bra sätt kan hantera olika situationer 

som kan uppkomma. Barnet blir hjälpt med att få en förståelse för vem han/hon själv är och 

hur omvärlden fungerar.  

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis så poängterar informanterna att olika organisatoriska lösningar för 

barnet ska planeras utifrån olika individuella behov. Faktorer som är viktiga att ta hänsyn till 

är i synnerhet samarbetet mellan organisation, arbetslag, barn och inte minst föräldrar. 

Informanterna poängterar att man i samförstånd skall ta god tid på sig att se över alla delar 

som man skall ta hänsyn till för att få förståelse för vad som kan vara bäst för barnet innan 

man planerar en förändring. Informanterna anser att det ofta sker för snabba lösningar i skolan 

utan ordentliga utvärderingar som inte är tillfredställande på grund av den tidsbrist som råder. 

Informanterna är överens om att den enskilde pedagogen måste få hjälp och stöd i sitt arbete 

och här blir en väl utarbetad kartläggning viktig där långsiktiga strategier för att nå olika mål 

planeras, följs upp och utvärderas kontinuerligt. Det är angeläget att de barn som är i behov av 

stöd tränas socialt i den större barngruppen men informanterna betonar även vikten av en lugn
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arbetsmiljö för de barn som behöver det. Informanterna är överens om att de människor som 

finns omkring barnet skall ha förförståelse för det så att man kan hjälpa barnet att hitta nya 

strategier för att kunna träna i det lilla på olika sätt. Det hjälper inte att bara ”skälla” på barnet 

då problem uppstår. Barn som är i behov av stöd får större förståelse för sina svårigheter i 

lågstadiet än på högstadiet. 

 

4.3 Sammanfattning av resultat 

 
Utifrån resultat av våra intervjuer har det utkristalliserats några likheter och skillnader vilka vi 

nedan presenterar. 

 

4.3.1 Kompensatoriskt och dilemma perspektiv 
 

Vi har kommit fram till resultatet att pedagoger utgår ifrån följande perspektiv och förståelse i 

arbetet med barn som anses vara i behov av särskilt stöd: 

 

- Symtomdiagnosen AD/HD är ett handikapp som inte går att ”förändra bort”. 

Handikappet beror på nedärvd funktionsnedsättning eller någon form av hjärnskada. 

Ökningen av antalet barn som får diagnosen AD/HD beror på att fler barn överlever 

trots skador och tidiga födslar. Diagnos hjälper barnet i dess svårigheter. 

(Kompensatoriskt perspektiv) 

 

- Symtomdiagnosen AD/HD är till viss del en modern diagnos. Ökningen av antalet 

barn som får diagnosen AD/HD kan bero på olika form av funktionsnedsättning men 

även på att vårt samhälle ser ut som det gör idag. Vissa människor klarar att hantera 

miljön som vi lever i, andra inte.  

- Skolan ska försöka få fram vilken helhetssituation barnet befinner sig i för att kunna få 

till rätt stöd och nya tänkbara strategier för barnet. 

- En diagnos kan vara bra att ställa men alla barn har rätt till stöd efter behov och sker 

detta har en diagnos ingen pedagogisk nytta. (Dilemma perspektiv) 

 

4.3.2 Val av organisatoriska lösningar 
 

Vi har kommit fram till resultatet att pedagogernas olika förståelse för barn som anses vara i 

behov av särskilt stöd får följande konsekvenser angående val av pedagogisk organisation: 

 

- Genom integrering i den gemensamma gruppen tränas barnets sociala beteende och 

förebygger t ex mobbning och utanförskap. 

- En viss form av segregering är praktisk nödvändig för att skapa struktur i skolmiljön 

och en lugn arbetsmiljö.  

 

4.3.3 Summering 
 

En skillnad i resultatet av vår undersökning är att informanterna har en något annorlunda syn 

på om symtomdiagnosen AD/HD är ett handikapp som inte går att förändra bort eller en 

modern diagnos som främst finns beroende på hur vårt samhälle ser ut idag. Alla informanter 

är kritiska till skolan och dess organisation för att den i praktiken inte klarar av att acceptera 

alla barn oavsett olikheter. Skulle detta ske fanns inget behov av diagnos. Trots att 

informanterna har något olika perspektiv och förståelse som de utgår ifrån i arbetet med barn 

så väljer de liknande form av pedagogisk organisation. Sättet att se på barnen innebär att de är 

för integrering då de anser att social träning påverkar barnets situation men det talar också om
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att barnet ska få en tillrättalagd utbildning där kompensatoriska lösningar föreslås. En 

integrering där viss form av segregering sker kan sägas stå för det så kallade dilemma 

perspektivets sätt att motivera en organisatorisk lösning. På grund av hård belastning och 

tidsbrist som pedagogerna har och kravet som finns på att möta alla barn individuellt sker 

segregering.  
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5. DISKUSSION 

 
 

Vi har genom vår studie valt att försöka få en fördjupad insikt och förståelse för pedagogers 

sätt att tänka och handla. Vi har försökt att anamma ett kritiskt perspektiv där vi sökt skapa 

fler handlingsalternativ, tydliggjort konsekvenser, speglat mångfald och genom detta skapat 

säkrare slutsatser. Ett sätt som vi ansträngt oss på för att nå våra mål har varit att omformulera 

våra frågor då informanten eller vi själva inte fått helt klarhet i varandras tankevärld. På detta 

sätt har vi känt att vi trängt djupare in i vår förståelse för pedagogernas sätt att tänka och 

handla. Att vara fullständigt objektiv anser vi vara mycket svårt. I det tidiga skedet av vår 

studie där vi konstruerade våra forskningsfrågor var vi inte medvetna om att vi kunde 

uppfattas ha antagit den medicinska diskursen. Vi ställde frågan utifrån vilket perspektiv 

pedagoger beskriver sin förståelse för symtomdiagnosen AD/HD. Genom resans gång har vi 

dock fått upp ögonen för att vad som anses vara en diagnos inte självklart ens existerar. 

 

En slutsats utifrån vår empiriska studie är att individanpassningen är viktig i skolan och att 

skolarbetet tillika skolformen skall läggas tillrätta med hänsyn till detta. Informanterna ser att 

barnets svårigheter inte enbart beror på barnet (det kompensatoriska perspektivet) och de för 

fram en syn där det är skolan som skall anpassas efter individen och inte tvärtom. Med andra 

ord tolkar vi att informanternas förståelse för barnet sker främst genom ett deltagarinriktat 

perspektiv. Att alla barn är olika är en åsikt som förs fram av samtliga informanter och oavsett 

om ett barn har diagnos eller inte så har alla barn sina unika behov menar de. Vi instämmer att 

vi som pedagoger måste visa större acceptans mot barns olikheter. Vad som är normalt eller 

avvikande bör behandlas med stor försiktighet och att ifrågasätta olika åsikter angående denna 

fråga är att beakta vår demokrati anser vi.  

 

När vi läste Kärfves (2001) kritik mot diagnos och den forskning som Gillberg (2005) kommit 

fram till fick vi en något negativ inställning till diagnostisering då hon står för ett synsätt som 

angriper de negativa sidorna med en diagnos. Hon menar att ett barn kan få en negativ 

stämpel på sig genom en diagnos och att det finns själ att inte acceptera neuropsykiatrernas 

entydiga förklaringar till varför barn uppför sig fel vid olika situationer. I vår studie har vi 

studerat de olika diagnoskriterierna och vår uppfattning är att det måste vara oerhört svårt att 

ställa en diagnos på ett barn. De kriterier som Gillberg (2005) tar fram tycks kunna passa in 

på så väldigt många barn. Efter vår empiriska studie kan vi dock se även positiva sidor som en 

diagnos kan leda till. Barnet får vid diagnos professionell hjälp och pedagogerna och inte 

minst föräldrarna får det stöd som de behöver. Genom vår informant som är förälder till ett 

barn som har en AD/HD diagnos framkommer att barnet vid en diagnostisering utsätts för 

mycket omfattande utredningar och hon anser att dessa är tillförlitliga. Enligt Brodin och 

Lindstrand (2004) hjälper en diagnos då kommuner ska besluta om resurser för barnet eller 

inte och genom diagnosen finns stor chans att granska olika svårigheter för att sedan kunna 

hjälpa barnen.  

 

En större acceptans mot olikheter skulle göra större pedagogisk nytta menar våra informanter. 

Vi anser också att en diagnos inte får vara den enda vägen till hjälp för ett barn i skolan, vi 

måste bli bättre på att möta våra barn oavsett vilka behov de än har. Vår åsikt är att våra barn 

är olika och att vi ska vara medvetna om att hur vi uppfattar dem ger konsekvenser, jag som 

pedagog är skyldig att anta utmaningen att möta varje enskild individ. Ju snävare mitt synsätt 

är angående normalitet och vad jag kan acceptera desto större problem kommer jag anse att 

jag har. Iglum (1999) beskriver att vi får fler problem på halsen ju snävare vi drar gränsen för 

det normala, vad som är accepterat och tillåtet. Det handlar om vilka attityder vi har när vi 
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möter andra människor vilka olika kulturer vi tillhör och vad vi har för olika moralnormer. Vi 

själva ser att en ovillkorlig strävan att först försöka finna barnet där hon är för att kunna hjälpa 

måste finnas hos pedagogerna. Søren Kierkegaard skriver i sin dikt: 

 
Om jag skall lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och 

börja just där […] för att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst 

förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera (Kierkegaard i 

Andersson, 1996:9). 

 

Enligt Duvner (1998) och Gillberg (2005) skall vi tänka på att vissa personer inte har 

förmågan att styra sitt beteende som andra. Detta anser vi vara en svår tolkningsfråga, olika 

situationer tror vi kan påverka hur ett barn beter sig. Vi anser att det är av stor vikt att en 

pedagog visar förståelse för barns olikheter och inte bara ser dem som ovilja att bry sig om 

uppgifterna i skolan. Både yngre och äldre barn bör få denna förståelse från pedagogerna. 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1998: 6) finner vi 

att synen på barnet också är att skolan ska låta varje enskilt barn finna sin unika egenart för att 

känna delaktighet i samhällslivet. Trots detta gemensamma synsätt som många anser sig stå 

för så har mänskligheten genom tiderna fört en diskussion om normalitet och avvikelse. Det är 

inte svårt att skönja att det finns en relativt skarp gräns för vad som skall räknas som ett 

godkänt beteende eller vad som inte är acceptabelt i vårt samhälle anser vi. Enligt Brodin och 

Lindstrand (2004) är de människor som tycker sig vara normala de som bestämmer vad som 

är onormalt och det handlar om vilken kultur och socialgrupp olika personer tillhör, vilket vi 

ska vara medvetna om.  

 

En skillnad i resultatet av vår undersökning som är intressant är att informanterna har en något 

annorlunda syn på om symtomdiagnosen AD/HD är ett handikapp som inte går att förändra 

bort eller en modern diagnos som främst beror på hur vårt samhälle ser ut idag. Vår 

uppfattning är att de främst betraktar området specialpedagogik genom ett dilemma 

perspektiv, vilket hänger samman med det deltagarinriktade perspektivet. Informanterna ser 

att både ärftlighet och sociala faktorer är av betydelse då man ska betrakta en människas 

beteende i enlighet med Haug (1998). Det är inte bara biologiska orsaker som påverkar, den 

sociala miljön och kulturtillhörighet spelar in. Det viktiga i diskussionen oavsett vad man 

anser om ärftlighet och sociala faktorers påverkan av en människas beteende, anser vi, är att 

vi som pedagoger inte ska nyttja vår makt till att bedöma vilka barn som ska anses vara 

”normala”. Vår uppgift är istället att möta varje barn oavsett personlighet och social eller 

kulturell tillhörighet med samma värde. Foucault är en av de tidiga filosoferna som underströk 

att just detta med oförnuft mer handlar om samhällets behov av rationalitet och att var och en 

egentligen bär på någon form av galenskap, det som är normalt är bara skenbart. I vår strävan 

att fostra barnen i skolan för det samhälle som vi lever i idag tar vi oss inte tid för de extra 

insatser som krävs för att tillgodose varje individs behov anser vi. Samhället med dess 

organisationer vill ha ”högpresterande”, eller varför inte ”godkända”, barn och den tar inte 

alltid hänsyn till att betyg och liknande egentligen inte säger någonting om ett barns värde. 

 

I enlighet med det deltagarinriktade perspektivet är våra informanter för integrering då de 

anser att social träning påverkar barnets situation men de talar också mycket om att barnet ska 

få en tillrättalagd utbildning där kompensatoriska lösningar föreslås. Detta sker i enlighet med 

vad skollagen skriver, här framkommer att de barn som är i behov av särskilt stöd ska få de 

speciella insatser som behövs. Beslut om särskilt stöd skall fattas av rektorn och insatserna 

som är förekommande ska i första hand lämpligen ske i barnets tillhörandegrupp. 
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Lagen för fram att om denna åtgärd inte räcker till så ska barnet få stöd i en särskild 

undervisningsgrupp. Då ett barn behöver särskilt stöd ska skolans personal utarbeta ett 

åtgärdsprogram. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (Skollagen 

4 kap 1 §).  

 

I citatet ovan beskrivs att stöd skall ges till barn som har svårigheter i skolarbetet, man säger 

med andra ord att det är barnet som har svårigheter likt det kompensatoriska tänkandet. Den 

sociala miljöns betydelse framkommer inte. Vi anser i enlighet med Haugs (1998) dilemma 

perspektiv att skolan måste vara sådan att alla som går i den ska få ett utbyte av det som 

erbjuds för att vara socialt rättvis. Samtidigt förstår vi också att denna strävan mot en 

gemensam skola för alla leder till tillrättalagda lösningar. Då vi strävar efter att finna 

anpassningar för varje individ skapar vi ett behov av resurser, och när dessa resurser inte 

tillgodoses har vi misslyckats i vår strävan.   

 

Det finns en formulerad politik inom specialpedagogiken som framhåller riktningen mot 

inkluderande integrering menar Haug (1998). Däremot fungerar inte detta så väl i praktiken. 

Det som sker i verkligheten är att vi har ett segregerande system för integrering. Man försöker 

med andra ord i den mån det går att föra en gemensam undervisning för alla barn för att de 

ska tränas socialt i den större barngruppen. Det finns dock även ett behov av att ge vissa barn 

undervisning enskilt eller i en mindre grupp för att en lugn miljö behövs. Informanterna anser 

härav att pedagogen bör ta hänsyn till barnets önskemål gällande arbetsmiljö och skolarbete. 

Vi har genom våra verksamhetsförlagda utbildningsplatser erfarenheten av att 

specialpedagogerna i hög grad väljer att plocka ut barn från klassrummet för att ge 

stödundervisning. Våra informanter talar mycket om hur de vill att det ska fungera för barnen 

som anses vara i behov av särskilt stöd men trots denna vilja så fungerar inte 

skolverksamheten helt tillfredställande. Vi gör tolkningen att den hårda belastning och 

tidsbrist som pedagogerna har och kravet som finns på att möta alla barn individuellt leder till 

segregering.  

 

Informanterna ser ett stort problem med att det sker för snabba lösningar i skolan utan 

ordentliga utvärderingar. Detta sker trots att många pedagoger är medvetna om hur viktig en 

välutarbetad kartläggning är, att det finns långsiktiga strategier för att nå olika mål att dessa 

planeras, följs upp och utvärderas kontinuerligt. Vi har funderat mycket kring detta; Hur 

kommer det sig att teori och praktik inte går hand i hand? En faktor som informanterna talar 

om är tiden men vår åsikt är att man inte enbart kan skylla på denna aspekt. Genom god 

planering av verksamheten där alla i organisationen samt föräldrar och barn i samförstånd 

riktar ansträngningar mot samma mål tror vi att det finns större chans för barnen att lyckas.  

Vi och informanterna har i enlighet med Gillberg (2005) upplevt att det i verksamheten sker 

en förändrad syn på vad barnen anses ska klara av i skolan när det blir äldre. Det finns en 

moralitet gentemot barnens sätt att vara och många anser att då barnet blir äldre ska inte 

samma struktur och tydlighet behövas i verksamheten för barnet. Dessa resultat som vår 

studie visar tycker vi tål att tänka på, kan vi förändra valet av organisatoriska lösningar så att 

det blir bättre för barnen? Forskningen visar att den struktur och tydlighet som omfattar de 

yngre barnens skolverksamhet fungerar bättre för de barn som anses vara i behov av stöd så 

varför inte anamma detta så att det inbegriper även de äldre barnen?  
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Vi anser att olika forskning gällande skolans verksamhet och vad denna har kommit fram till 

är bra för barnen måste belysas mer för berörda inom skolans organisation. Vi pedagoger ska 

tänka på att ta emot forskningsresultaten med ett kritiskt förhållningssätt men vår 

medvetenhet om olika förslag till skolutveckling hjälper oss att bredda vårt synsätt. Vi kan ta 

ställning, se nya strategier och genom detta öka vår kunskap så att vi bättre kan ”tjäna” barnen 

på deras villkor. Foucault (1986) nämner att i sitt angrepp mot vetenskap, institutioner, 

konventionellt förnuft och makt att det är samhällets sätt att disciplinera medborgarna. Vi ser 

att Foucault gjort en grundlig analys över sin tids vetenskap för att kunna föra fram sina 

åsikter, han lämnar läsaren att finna sin egen tanke om vad som är rätt och fel. Här finner vi 

vad vi menar med kritiskt förhållningssätt, du skall lyssna, lära, tänka efter och sedan försöka 

se vilken uppfattning som i den vidaste meningen hjälper din nästa.   

 

5.1 Förslag på fortsatt forskning 

 
I vår studie har det genom vår litteraturgenomgång samt genom våra informanter framkommit 

att pedagogernas förståelse som de utgår ifrån i sitt arbete med barnen blir förändrad i 

förhållande till barnets ålder. Då ett barn befinner sig på lågstadienivå accepteras det i mycket 

högre grad oavsett olikheter, pedagogerna anstränger sig för att barnet skall uppleva att skolan 

är väl strukturerad och tydlig med vad den vill uppnå. När barnet sedan hamnar i högstadiet 

finns inte samma acceptans för olika beteenden och man moraliserar ofta kring vad som kan 

anses vara omoget och vad man tycker det skall klara av. Vi finner att det skulle vara 

intressant att fördjupa sig i vad som bidrar till detta förändrade synsätt som tycks ske och hur 

man skulle kunna bemöta barns olikheter på ett bättre sätt även på högstadiet.  
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BILAGA 1 

 

 

Diagnoskriterier AD/HD 

 
Diagnoskriterierna är hämtade ur boken Ett barn i varje klass om DAMP, MBD, ADHD 

(Gillberg, 1996: 24-25). 

 

A antingen 1 eller 2 

1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förlegat i minst sex månader 

till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 

a) Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 

aktiviteter. 

b) Har ofta svårt att behålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar. 

c) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal. 

d) Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor, eller arbetsuppgifter. 

e) Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. 

f) Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 

uthållighet såsom t ex: skolarbete eller läxor. 

g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter som t ex pennor, böcker och 

verktyg. 

h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli. 

i) Är ofta glömsk i det dagliga livet. 

2. Minst 6 av följande symptom på hyperaktivitet - impulsivitet har förlegat i minst sex 

månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Hyperaktivitet 

a) Har ofta svårt att vara stilla med händer och fötter eller kan inte sitta still. 

b) Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där man förväntas sitta kvar på 

sin plats en längre stund. 

c) Springer ofta omkring och klättrar och klänger mer än vad som anses lämpligt för 

situationen. 

d) Har ofta svårt för att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla. 

e) Verkar ofta "vara på språng" eller "gå på högvarv. 

f) Pratar ofta överdrivet mycket 

Impulsivitet 

g) Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 

h) Har ofta svårt att vänta på sin tur. 

i) Avbryter eller inkräktar ofta på andra. 

B. Vissa funktionshindrande symptom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 

förelåg före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symptomen föreligger inom minst 

två områden (t ex i skolan/ på arbetet och i hemmet) 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller i 

arbete/studier. 

E. Symptomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med 

någon annan psykisk störning(som t ex: ångestsyndrom eller personlighetsstörning).



 

 

BILAGA 2 

 

Forskningsfrågor   Intervjufrågor 

 

 

1. Utifrån vilket perspektiv beskriver   1.1 Vad är ”en elev i behov av 

pedagoger symtomdiagnosen AD/HD?  särskilt stöd”? 

     

1.2 Vad leder till att en elev blir 

    ”en elev i behov av särskilt stöd”? 

 

1.3 Vad tänker du på när du hör 

ordet AD/HD? 

   

1.4 Varför ställs en diagnos? 

 

    1.5 Vilken pedagogisk nytta gör  

    en diagnos?  

 

1.6 Hur ställs en diagnos? 

 

1.7 Vem ställer en diagnos? 

 

    

     

2. Hur motiverar pedagoger val av   2.1 Är det eleverna som ska 

organisatoriska lösningar för eleven?  kompenseras för sådant som 

    de i sitt lärande tidigare  

gått miste om? 

 

2.2 Vad anser du kan bidra till en   

tillfredställande skolsituation för ett 

barn?   

 

    2.3 Vilka är de yttre faktorer som  

inverkar på sammansättningen på 

    undervisningen i en mindre grupp? 

 

    2.4 Hur förhåller du dig som pedagog  

till integrering/segregering på din 

skola? 

 

 

     

       

 

 

 

 

 


