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ABSTRAKT  
Skollagen (1985:1100), påtalar att alla barn ska ha lika tillgång till utbildning oavsett 
förutsättningar. Skolan har ett stort ansvar att tillgodose alla individers behov, vilket bland annat 
skapar diskussioner angående diagnosens betydelse och användande. Tack vare att styrdokumenten 
ger dessa intentioner samt att mängden av diagnostisering ökar uppstod ett intresse att granska den 
pedagogiska verksamheten och hur den påverkas av diagnosens betydelse. Syftet med denna 
uppsats är att skildra debatten om specialpedagogik och diagnosens betydelse i den pedagogiska 
verksamheten. Fokus ligger på att belysa diagnosens betydelse utifrån olika perspektiv på 
specialpedagogik och undersöka om dessa synpunkter speglas i skolans verksamhet. Frågan som 
uppsatsen berör handlar om diagnosen som hjälpmedel eller hinder för några intervjupersoners 
yrkesroll. I uppsatsen behandlas den debatt som uppkommit mellan forskare inom det 
specialpedagogiska området, med olika synsätt värderar de diagnosens betydelse olika. Uppsatsen 
åskådliggör även hur dilemmat i den pedagogiska verksamheten ter sig, detta då Lpo 94/Lpfö 98 
förordnar ett kritiskt/relationellt perspektiv medan skolan tvingas betrakta diagnosen ur ett 
kompensatoriskt/kategoriskt perspektiv. Skolan tvingas använda och utnyttja diagnosen som ett 
sätt för att hävda sina behov, vilket strider mot det kritiska synsättet. Intervjustudien visar att 
diagnosen fyller främst en ekonomisk och strukturell funktion i undervisningen. Dock framgår 
även risker med diagnostisering, såsom stigmatisering och kategorisering.  
 
Nyckelord: Specialpedagogik, diagnos och skola 

  



 

ABSTRACT 
The Education Act (1985:1100), is stated that every child shall have the same possibilities to 
getting an education, regardless their individual needs and preferences. The educational 
system has got to look to the needs of all individuals and therefore have got a grave 
responsibility. This provokes discussions about the usage and the significance of Diagnosis. 
Due to the fact that the curriculum holds these intentions and due to the increase in the usage 
of diagnosis, I find it rather interesting to review the pedagogic activity in schools and how  it 
is affected by the applying of diagnosis. The purpose of this essay was to describe the debate 
regarding special pedagogy and the significance of diagnosis in the pedagogic activity. Focus 
was put on identifying the significance of diagnosis based upon the viewing from different 
kinds of perspectives of special pedagogy and then look into whether these views are being 
reflected in school activity. The matter that this essay brings up is whether diagnosis works as 
a sort of assistance, or as an obstacle for some interviewed persons´ s role as a teacher. The 
essay treats the debate that has arisen between scientists of the special pedagogy area. These 
scientists view this matter that is diagnosis from different perspectives and therefore their 
values of the matter differ. The perspectives this essay also describe, illustrate how the school 
finds itself in a dilemma, that because the curriculum gives a critical (sociological) approach 
while the school is forced look at the diagnosis from a medical and psychological perspective. 
The educational system (schools) is forced to use diagnosis as a way of upholding their needs 
in opposition to the critical (sociological) approach. The case study shows that diagnosis first 
and foremost holds an economical and structural function in education purpose according to 
the education interview study. Though, it is clear that there are hazards with diagnosis, such 
as stigmatisation and categorization, which the opposes also are claiming. 
 
Keyword: special education, diagnosis and school 
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INLEDNING 

1. INLEDNING 
Ett nytt folkhälsoproblem har etablerats i Sverige och det handlar om barn som inte klarar av 
skolan till full belåtenhet. Forskningsresultat visar att behovet av diagnostisering kraftigt ökar i 
den pedagogiska verksamheten (Kärfve, 2000a).  Är det på grund av att allt fler barn har 
svårigheter eller är det för att finna skäl till att fler inte når upp till de riksgiltiga målen. 
Diagnosens betydelse går isär inom den specialpedagogiska forskningen, vilket skapar 
motsättningar. Kärfve ställer sig kritisk till diagnosens användande och hennes kritik riktas 
främst mot att samhället därmed stigmatiserar och stämplar individerna. Bland andra Duvner 
(1997) och Gillberg (1996) förespråkar däremot diagnosen då diagnostiseringen enligt dem är 
nödvändig. Forskarna som försvarar diagnostiseringen hävdar att diagnosen har betydelse i den 
pedagogiska verksamheten genom att detta ger riktlinjer för arbete samt utformning av 
stödåtgärder. Duvner talar om att ungefär tio procent av alla barn i Sverige har en misstänkt 
neuropsykiatrisk problematik. Enligt Gillberg och Duvner är det viktigt att dessa individer får 
en diagnos för att kunna få en effektiv hjälp för sina problem.  Både Kärfve och Persson (2001) 
motsäger detta förhållningssätt till diagnosens betydelse och anser att förändringar bör ske i 
individens miljö. Även Haug (1998) beskiver diagnosen som ett osäkert instrument och att 
diagnostisering präglas av kulturella värderingar. 
 
I läroplanen för grundskolan Lpo 94 uttalas att alla barn ska välkomnas till den svenska skolan 
och detta uttrycks i de föreskrifter som förkunnar skolans ansvar. En likvärdig skola är och har 
varit den svenska skolans mål under årtionden. Styrdokument som verksamma lärare ska följa 
slår fast att alla barn och ungdomar, oavsett kön, bostadsort, sociala och ekonomiska 
förhållanden, har samma rätt till en jämlik utbildning. Vidare framgår att undervisningen ska 
anpassas för den enskilda individens förutsättningar och behov. Hänsyn ska tas till individuella 
behov och skolan har ett speciellt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå 
de mål som skolan utformat (Skollagen 1985:1100; Lpo 94; Lpfö 98). 
 
Då styrdokumenten ger dessa klara intentioner samt att mängden av diagnostisering ökar enligt 
bland andra Gillberg (1996) och Elinder (2000), uppstår ett intresse att granska den pedagogiska 
verksamheten och hur denna påverkas av diagnosens betydelse. Uppsatsens huvudsakliga 
hypotes är att skolan, det vill säga den pedagogiska verksamheten är beroende av 
diagnostisering. Min åsikt är att i många fall tvingas skolan att använda diagnoser som ett 
argument för att få tillgång till resurser och på så sätt blir diagnosen viktig. Detta för att kunna 
bedriva sin verksamhet för de barn som är i behov av särskilt stöd. Denna diskussion är något 
som genomsyrat hela min lärarutbildning och i samhällsdebatter, vilket gör det extra intressant 
att studera ämnet mer ingående.  
 
 
1.1. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att skildra debatten om specialpedagogik och diagnosens betydelse 
i den pedagogiska verksamheten. Fokus ligger på att belysa diagnosens betydelse utifrån olika 
perspektiv på specialpedagogik och undersöka om dessa synpunkter speglas i skolans 
verksamhet.  
 
 
1.2 Frågeställning 
För att uppnå syftet har följande två sammanföljande frågeställningar valts: 

• Hur ser den specialpedagogiska forskningsdebatten ut angående diagnosens betydelse? 

• Är diagnosen ett hjälpmedel eller ett hinder i den pedagogiska verksamheten utifrån 
några lärares synvinkel? 
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1.3 Avgränsning 
I denna uppsats kommer termen diagnos vara i stort fokus och med denna menas i detta arbete 
främst de neuropsykiatriska diagnoserna, såsom DAMP/ADHD. Uppsatsen kommer bara att 
beskriva punkter som är nödvändiga för att kunna uppnå syftet för denna uppsats. Något 
genusperspektiv kommer denna uppsats inte beröra, även om detta vore högst intressant att 
undersöka i vidare forskning. Könsmedvetenhet kan ses som en förutsättning och en metod att 
uppnå jämställdhet enligt Bodenstam (2003). Ur könsmedvetenhetsaspekt kommer i möjligaste 
mån begrepp som individ, människa eller person med flera användas. Detta för att motverka att 
texten blir speglad åt ett kön mera än åt det andra.  
 
 
1.4 Disposition 
 Uppsatsen uppdelas i 7 kapitel som förklaras nedan. 
 

1. Uppsatsens inledning med tillhörande syfte, avgränsning och dess disposition. 
 
 

2. Under detta kapitel sker en redogörelse av de metodologiska överväganden som styr 
denna uppsats.  

 
 

3. Här redogörs de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen har, där en bild av det 
specialpedagogiska området där de olika perspektiven/synsätten speglas, samt 
specialpedagogikens framväxt och roll i den pedagogiska verksamheten. 

 
 

4. Här sker en beskrivning av den debattdiskussion som ligger till grund för intervjustudien. 
I denna debatt tas de motsättningar och de problem upp som utgör ett dilemma för den 
pedagogiska verksamheten intervjustudien genomförs i. 

 
 

5. Både konstruktionen av intervjufrågorna och intervjuredovisningen redogörs i detta 
kapitel.  

 
 
6. Den avslutade diskussionen där de resultat och reflektioner uppsatsen ger diskuteras 

utifrån de teoretiska utgångspunkterna vilket följs av förslag till vidare forskning. Här sker 
även en metoddiskussion där intervjuns validitet och reliabilitet/tillförlitlighet tas upp.  

 
 
7. Här redovisas de referenser som använts under denna uppsats. 
 
 
Bilaga 1. DSM IV
  
 
Bilaga 2. Intervjufrågor 
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2. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 
Denna rubrik har som avsikt att redogöra för tillvägagångssättet för teoretiska utgångspunkter, 
intervjuundersökningen och analysfasen. Syftet med denna uppsats var att skildra debatten om 
specialpedagogik och diagnosens betydelse i den pedagogiska verksamheten. Fokus låg på att 
belysa diagnosens betydelse utifrån olika perspektiv på specialpedagogik och undersöka om 
dessa synpunkter speglades i skolans verksamhet genom intervjustudier. För att få mer kunskap 
inom det aktuella området utfördes i teoridelen en översikt på forskning rörande det 
specialpedagogiska området. De perspektiv som utgjorde grunden för denna studie byggs på 
olika teorier om diagnosens betydelse och hur den används. Tillvägagångssätt har varit: 
 
 
2.1  Genomförande – teoridel 
2.1.1 Litteratursökning 
För att finna teorier (teoretiska utgångspunkter) som var relevanta för syftet hämtades data från 
en mängd olika källor, i form av böcker, Internet och från tidningsartiklar. Litteraturen söktes 
via Luleå tekniska universitetsbibliotek, där databaser som LIBRIS, Eric också använts. 
Sökorden som använts har varit: specialpedagogik, diagnos, skola.  
 
2.1.2 Litteraturval 
Att utveckla teorier, det vill säga förmågan att förklara och förstå forskningsresultat utifrån 
begrepp som gör att data blir meningsfulla – är vetenskap enligt mig. Utbudet av svensk 
litteratur rörande det specialpedagogiska området har varit stort och brett. I detta arbete har 
valet av svensk litteratur prioriterats, då den ansetts mest relevant för syftet. För att klargöra 
orsaker till den specialpedagogiska debatten angående diagnosens betydelse togs beskrivningar 
av olika perspektiv som är viktiga för syftet upp. Eftersom utbudet varit stort och brett har 
ämnesinsatta lärare inom specialpedagogik på Luleå tekniska universitet rådfrågats samt 
litteraturlistor från specialpedagogiska kurser använts för att hitta relevant litteratur. Därefter har 
till viss del författarnas sökord och referenser använts. Eftersom jag i tidigare universitetsstudier 
behandlat detta ämne har jag till viss del haft förkunskap om området, som den här gången 
underlättade valet av litteratur. För att kunna förtydliga den debatt som enligt mig förekommer 
har jag valt att efter teoridelen göra några forskningsintervjuer.  Avsikten med 
litteraturskildringen och intervjuundersökningen var att exemplifiera om debatten om diagnos 
överrensstämde med några lärares syn utifrån intervjustudien. Utifrån nedan beskrivna metoder 
har den metod som bedömts mest relevant valts utifrån frågeställningarna i denna uppsats. 
 
 
2.1 Kvalitativ metod eller Kvantitativ metod  
2.1.1Kvalitativ metod  
Innebär en ringa grad av formalisering och metoden har ett förstående syfte. Metoden inriktar 
sig inte på att pröva om informationen har generell giltighet. Det centrala blir att genom olika 
sätt att samla in information dels nå en djupare förståelse av det som studeras och dels beskriva 
helheten av det sammanhang som detta rymts i. Metoden kännetecknas av närhet till källan 
som informationshämtningen skett ifrån (Holme & Solvang, 1991/1997). 
 
2.1.2 Kvantitativ metod   
En formaliserad och strukturerad metod som präglas av kontroll från forskarens sida. Den 
definierar vilka förhållanden som är av intresse utifrån frågeställningen/arna som är valda. 
Metoden avgör också vilka svar som är mest tänkbara. Selektivitet och avstånd i förhållande av 
informationskällan kännetecknar uppläggningen och planeringen av den kvantitativa metoden. 
Detta är nödvändigt för att kunna utföra formaliserade analyser, göra jämförelser och pröva de  
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resultat forskningen kommit fram till. Statistiska mätmetoder är av central roll i analysen 
(Holme & Solvang, 1991/1997). 
 
 
2.2. Val av metod 
Enligt Kvale (1997) är det uppsatsens syfte och frågeställning/ar som avgör om en kvalitativ 
eller kvantitativ metod ska användas. Detta för att kvalitén på kunskapen kring de problem som 
ska belysas då blir optimerande. Trost (1993) beskriver den kvalitativa forskningen som något 
som är användbart vid beskrivande av karaktär och egenart eller till att tolka relationer. Fokus 
är riktat mot förståelse för exempelvis individers sätt att reagera och resonera eller att studera 
skiftande handlingsmönster. Efter att ha tagit del av olika metoder för genomförande av 
empiriska studier har valet blivit den kvalitativa metoden som bland andra Kvale beskriver. 
 
 
2.3 Analys av kvalitativ studie 
Att analysera en intervju kan göras på många sätt enligt Kvale (1997). Analysen kan användas 
till att organisera, koncentrera texternas innebörd eller utveckla dess betydelse. Själva syftet 
med analyser är att hitta de dolda budskapen, som intervjun inte valt att belysa. Om ord eller 
uttryck återkommer hos intervjupersonerna kan de ge skepnader åt en ståndpunkt som inte 
intervjufrågorna kommer åt. Kvale delar in analysen i sex steg: 
 

1. Intervjupersonen beskriver sitt synsätt på det berörda ämnet 
2. Intervjupersonen ser nya innebörder i det som görs eller upplevs 
3. Intervjuaren koncentrerar och tolkar det som sägs under intervjun 
4. Tolkning av den utskrivna intervjun  
5. Tolkningen kan leda till ytterligare en intervju där den intervjuade har möjlighet att 

kommentera tidigare svar 
6. Eventuellt kan en utvidgning av tolkningen av intervjun behövas eller en uppföljning 

av intervjupersonernas eventuella beteende 
 

2.3.1 Intervju som ett verktyg i forskning 
Vill man veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? Kvale 
(1997) anser att genom ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människorna själva berättar 
om sin livsvärld, hör deras uppfattning och synpunkt om deras arbetssituation med flera. Syftet 
med den kvalitativa forskningsintervjun blir att försöka förstå ämnen från den intervjuades 
perspektiv. I forskningsintervjun byggs kunskap upp, det handlar om ett samspel och Kvale 
påtalar att det sker ett utbyte av synpunkter mellan personer som samtalar om ett gemensamt 
intresse. Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som bygger på vardagssamtal. Den 
professionella intervjun kan ta många former som rättslig utfrågning, anställningsintervjuer eller 
forskningsintervjuer. De har alla sina speciella syften och struktur, med mer eller mindre 
systematisk frågeteknik, samt ett sätt att reflektera över dessa syften och struktur. Skillnaden 
mellan vardagssamtal och forskningsintervjun är att forskningsintervjun karakteriseras av en 
metodologisk medvetenhet om frågeformer, och fokusering på det sampel som utvecklas 
mellan intervjuare och den intervjuade. Tekniskt sätt kan den kvalitativa forskningsintervjun 
ses som halvstrukturerad, det vill säga varken ett strängt hållet frågeformulär eller ett helt öppet 
samtal.  Intervjuer är ett verktyg som har sitt syfte att erhålla relevanta svar som sedan användas 
för tolkning i frågeställningarnas mening (Kvale, 1997). 
 
2.3.2 Intervjuarens roll 
Forskarens person är avgörande för den vetenskapliga kunskapens och de etiska avgörandenas 
kvalité i varje projekt. Det är intervjuaren som är det viktigaste instrumentet vid 
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kunskapshämtandet. Kvale påvisar att det är viktigt att man i bakhuvudet ställer sig frågan: 
”Hur kan intervjuerna hjälpa mig att utvidga min kunskap om de fenomen som jag 
undersöker?” (Kvale, 1997, s.166). Intervjuarens roll är att återge det intervjupersonerna sagt 
och detta gör att intervjuaren måste vara neutral. Kvale talar om ”resenären” som är ett 
agerande som intervjuaren klär sig i. Intervjuaren tolkar svaren och ”bollar tillbaka” tolkningen 
för att få bekräftelse (Kvale, 1997). 
 
2.3.3 Intervjupersonens roll 
Spontana, specifika och relevanta svar från den intervjuade är ett kvalitetskriterium för en god 
intervju. Goda intervjupersoner är samarbetsvilliga, välmotiverade, uppriktiga och konsekventa. 
De ger sammanhängande redogörelser och motsäger inte hela tiden sig själva utan håller sig till 
det redan utsatta intervjuämnet. Det blir intervjuarens roll att motivera intervjupersonen för att 
få en kunskapsrik intervju (Kvale, 1997). 
 
 
2.4 Urval, genomförande 
Nedan följer en genomgång av val av intervjupersoner. De frågor som ställts till 
intervjupersonerna kommer att redovisas under kapitel 5–intervjuredovisning (se även bilaga 
2). 
 
2.4.1 Val av intervjupersoner 
Jag har försökt att få en helhetsbild genom att skildra olika ansvarsområden i skolan. Den som 
har det övergripande ansvaret för verksamheten är rektor och under rektor finns all 
skolpersonal i förskolan och skolan. Var och en inom skolan ska utgå från den enskilda 
individens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Lpo 94) och genom detta 
förväntas att läraren ska hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Genom att de tre valda 
intervjupersonerna förskolelärare, grundskollärare samt rektor (vilka alla främst åsyftas som 
lärare i denna uppsats) har många elever som behöver extra stöd är det högst intressant att göra 
en intervju med just dessa. Anledningen till valet att göra intervjuundersökningar vid tre olika 
skolor är i första hand för att hitta verksamheter där det finns relativt många diagnostiserade 
barn, för att kunna ge en bild av det som uppsatsen berör. I andra hand för att försöka undvika 
att de intervjuade personerna har möjlighet att prata med varandra innan intervjuernas 
genomförande.  
 
2.4.2 Genomförande av intervjuerna  
Skolorna för intervjuundersökningen fann jag genom hänvisningar från bekanta till mig samt 
tidigare samarbete med dem. Kontakt med intervjupersonerna togs genom att besöka och ringa 
de aktuella skolorna för att bestämma tid och plats för intervjun. Intervjuernas tidpunkt 
överlämnades till intervjupersonerna i första hand då deras tid var begränsad. Jag ville att de ska 
känna sig trygga och valde därför att utföra intervjuerna på deras respektive arbetsplats.  
Intervjuerna spelades in digitalt och efter intervjun skrevs de ut i sin helhet. Därefter söktes 
teman i form av återkommande svar för att strukturera uppsatsens intervjuredovisning. Men 
innan intervjuredovisningen kommer vi in på de teoretiska utgångspunkterna till denna 
uppsats.  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
Kapitlet inleds med diagnosförklaringar för att sedan åskådliggöra olika synsätt inom det 
specialpedagogiska området. Olika forskares förhållningssätt/resonemang inom det 
specialpedagogiska området skildras och jämförs.  För att åskådliggöra hur specialpedagogiken 
vuxit fram beskrivs därför undervisning för barn i behov av särskilt stöd för att vidare belysa 
specialpedagogikens roll i skolan idag. Detta kapitel ska i slutet leda fram och kopplas ihop med 
den hypotes som finns med denna uppsats och därför kommer kapitlet avslutas med en kort 
reflektion med eftertanke av utvalda delar. Kapitlet blir således min utgångspunkt för den 
kommande intervjustudien som beskrivs senare i intervjuredovisningen (se kapitel 5) samt i 
diskussionen (se kapitel 6).  
 
 
3.1 Diagnosförklaringar 
Diagnosens definition är intressant och enligt nationalencyklopedin (Rössner, 2004-09-19) är 
definitionen väldigt omfattande. Valet har därför blivit att använda uppsatsens syfte för att nå de 
viktigaste delarna. 
 

diagnos (grek. dia´gnasis 'undersökning', 'bedömande'), igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett 
visst sjukdomstillstånd. Diagnosen bygger på en syntes av information från och om patienten, som tolkas av 
en diagnostiker (läkare eller annan vårdgivare). För att kunna ställa en korrekt diagnos krävs kunskap om 
kroppens normala byggnad (anatomi) och funktion (fysiologi), liksom om sjukdomslära (patologi). 
 
I vissa fall bildar givna kombinationer av symtom och kliniska fynd entydiga diagnosmönster. 
 
Diagnosen har betydelse om den kan leda till att patienten får en specifik och riktad behandling. 
Även utan tillgång till en säker diagnos kan läkare genom att behandla patientens symtom åstadkomma bot 
eller lindring. Avsaknaden av en korrekt diagnos behöver således inte utesluta effektiv terapi. 
(Nationalencyklopedin, Rössner 2004-09-19)

 
Diagnos har sin bestämning i någons natur enligt Egidius (2002) och kan exempel vara ett 
sjukdomstillstånd, värdering eller bedömning av det som konstaterats. Börjesson (1997) 
beskriver två olika sorters diagnoser, orsaksdiagnoser och symtomdiagnoser. Orsaksdiagnoser är 
diagnoser som ställs utifrån underlag av medicinska fynd medan symptomdiagnoser ställs utifrån 
underlag av de symtom som personen i fråga uppvisar. För symtomdiagnoser finns inte 
metoder att påvisa orsaken som kan förklara hela funktionshindret och vilka dess konsekvenser 
blir. Till denna grupp hör de neuropsykiatriska diagnoserna, till exempel DAMP/ADHD, 
Aspergers syndrom och Tourettes syndrom, som ifrågasatts i den mycket aktuella debatten. 
Börjesson hävdar att i både media och vetenskapliga artiklar har forskare från olika discipliner 
uttalat sig angående diagnosens betydelse. De har belyst diagnoser med hjälp av olika synsätt 
och från olika ståndpunkter. 
 
 
3.2 Forskningsområdet Specialpedagogik  
Under denna rubrik belyses svensk forskning inom det specialpedagogiska området och ska ses 
som en inblick i diskussionerna kring specialpedagogik och barn i behov av särskilt stöd.  
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) har funnit att skolans personal anser att de inte 
har tillgång till de resurser som behövs för att uppnå de mål som beskrivs i läroplanerna. Vidare 
ges insikt om relevansen av frågeställningarna till denna uppsats. Syftet är inte att problematisera 
tidigare forskning utan att granska skilda synsätt på diagnosens betydelse. Kommande del 
kommer därför att utgöra grunden för tidigare forskning. 
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3.2.1 Tidigare forskning  
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) fick av Skolverket i uppgift att göra en 
kunskapsöversikt –Forskning inom det specialpedagogiska området om hur specialpedagogikens 
forskning utvecklats. Kunskapsöversiktens huvudsakliga syfte var att beskriva och analysera 
forsknings, och kunskapslägret i specialpedagogik och specialpedagogiska relevanta områden i 
Sverige. De fann huvudsakligen tre dominerande forskningsmiljöer vilka var lärarhögskolorna i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Den dominerande arenan för den specialpedagogiska 
forskningen ligger inom grundskolans värld. I kunskapsöversikten belyser forskarna behovet av 
specialpedagogisk verksamhet och diskuterar huruvida barn i särskilda behov ska segregeras 
(undervisning utanför klassen) eller integreras (undervisningen inom klassen) med andra så 
kallade normala elever. Studiens resultat visade att resurserna oftast inte räcker till för att kunna 
uppfylla Lpo94: s målsättningar om en skola för alla. Detta medför att skolorna oftast inte når 
upp till målet att integrera alla elever. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) fann att 
både ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv (förklaring, se kapitel 3, punkt 3.4.1) var 
representerade i den specialpedagogiska forskningen även om det kategoriska perspektivet var 
mest förankrat. I sin kunskapsöversikt har de belyst de gällande motsättningar för olika synsätt 
inom forskning inom det specialpedagogiska området och tagit upp de problem som denna 
uppsats vill belysa. Fortsättningsvis tas i FAS Forskning och Resultat (2003, Nr.2) upp de resultat 
som nåtts i avslutade projekt men också information om nya projekt. Vidare i detta nummer 
ges information av Emanuelsson med överskriften Diagnosen har liten betydelse. I 
forskningsprojektet studerades de specialpedagogiska följderna av medicinskt/psykologiskt 
fastställda diagnoser av ovanliga syndrom. Forskarna i detta projekt pekar, enligt denna artikel 
på att det gäller att kunskapen om behovet hos varje enskild individ med syndromdiagnos tas 
till vara i den pedagogiska verksamheten i skolan. Barnen är en del av ett samspel där både de 
själva, skolkamrater, föräldrar, lärare, specialpedagoger samt ibland också habiliteringspersonal 
ingår i. I artikeln belyses även diagnosens betydelse för föräldrarnas och skolpersonalens 
förståelse, trygghet och förhållningssätt. Diagnosen används också enligt denna artikel i FAS 
(2003, Nr.2) som ett påtrycksmedel för att få resurser.  
 
 
3.3 Skolans ansvar för elever i behov av särskilt stöd 
Skolan har ett mycket stort ansvar utifrån styrdokumenten att tillgodose allas behov utifrån 
deras individuella förutsättningar.  Nedanstående del är ett försök att klargöra skolans 
ansvarsområde.  
 
3.3.1 Offentliga styrdokument 
Styrdokument är riktlinjer för hur skolan ska utformas. I nuvarande läroplan framgår att det 
offentliga utbildningsväsendet vilar på demokratins grund men baseras också på inslag av 
traditioner och historia (Lpo 94; Skolverket 1998b). Skolan ska sträva efter att vara en levande 
social gemenskap där elever ges trygghet och lust att lära. Med utgångspunkt i både elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper ska skolan främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling. Skolans utformning av stöd till elever i svårigheter handlar om 
frågor som demokrati, likvärdighet och rättvisa i skolan. Skolans värdegrund utgår ifrån 
politiska styrdokument på olika nivåer och från förhållningssätt och kunskaper hos personal 
(Skolverket, 1998b). Enligt skollagen kapitel 1 § 2 slås fast att alla barn och ungdomar ska ha en 
likvärdig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska 
förhållanden.  Det framgår vidare att särskild hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd.  I 
2: a kapitlet 3: e § beskrivs att både förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen ska utgå från 
varje enskild individs behov och förutsättningar. Barn som av något fysiskt, psykiskt eller annat 
skäl behöver särskilt stöd ska ges den omsorg som deras behov kräver (Skollagen: 1985:1100). 
Läroplanen Lpo 94 och Lpfö 98 betonar båda att verksamheten ska planeras utifrån den  
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individuella individen. Lpo 94 påtalar att en likvärdig utbildning anges genom de nationella 
målen och att detta inte innebär att undervisningen ska utformas lika överallt, eller att 
resurserna ska fördelas lika. Det finns olika sätt att nå målen och skolan har ett speciellt ansvar 
för de individer som har svårigheter att nå dit. Lpfö 98 beskriver att de barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta utifrån det individuella behovet.  
 
3.3.2 Begreppet En skola för alla 
Ett mål som lyftes fram i de flesta styrdokument är en skola för alla. I både delbetänkandet 
SOU 2003:35 och i slutbetänkandet SOU 2004:98 påtalas att begreppet beskrivs olika i skilda 
dokument. Enligt skollagen (1985:1100) ska alla barn ha lika rätt till utbildning och en av 
skolans uppgifter är att fostra barn till individer som känner ansvar för andra. Skolan har ett 
särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Detta förutsätter enligt SOU 2004:98 att alla 
berörda på nationell-, kommunal- och skolnivå omfattar samma grundläggande värderingar om 
alla människors lika värde och rätt till delaktighet. Vidare uttalas att de grundläggande 
värderingar som utvecklas och befästs i skolan har betydelse för hur vårt framtida samhälle 
kommer att se ut. Skolans uppdrag är entydigt och alla människor har samma rätt till en 
likvärdig utbildning med en gemensam värdegrund. SOU 2004:98 påtalar vikten av en 
sammanhållen skola där barn och ungdomar får möjligheter att mötas och utveckla sin 
förståelse för varandra och tolerans mot olikheter. 
 
Ur ett internationellt perspektiv är det viktigt att beakta FN: s barnkonvention (2000) och 
Salamancadeklarationen (2001). FN: s barnkonvention antogs 1989 av Förenta Nationernas 
generalförsamling och sätter barnens bästa i centrum. Konventionen påtalar att alla barn utan 
undantag har rätt att få ta del av sina rättigheter. Samhället har som uppgift att göra sitt bästa för 
att barnets utveckling ska säkerställas. Artikel 28 handlar om alla barns rätt till utbildning och 
artikel 23 framhåller att det enskilda landet ska göra allt för barn med funktionshinder ska få 
utbildning utifrån deras förutsättningar. Salamancadeklarationen (2001) har sin utgångspunkt i 
begreppet en skola för alla. År 1994 i den spanska staden Salamanca antogs deklarationen där 
92 regeringar och 25 internationella organisationer var representerade. Deklarationen beskriver 
främst hur undervisning för barn i behov av särskilt stöd ska utformas. I handlingsramen förs 
diskussionen om en integrerad skola vilket innebär att alla barn ska omfattas av den allmänna 
undervisningen. Enligt Salamancadeklarationen behöver skolan erkänna att barn har olika 
behov och inlärningstempon och bara i nödfall sända barn till särskilda skolor.  
 
Enligt Haug har det förts och förs många debatter om utbildning i allmänhet och en skola för 
alla. Han påtalar att skolan står inför en stor utmaning om vi ska uppnå en inkluderad 
integrering (undervisning inom klassen).  Med denna utveckling kommer skolan behöva 
resurser och professionellt stöd för att fungera optimalt för alla individer. Skolan måste sikta på 
att alla ska visa respekt för den enskilda individen.  Nilholm (2003) tar upp komplexiteten i att 
skolans verksamhet ska tillfredställas. Skolan ska fostra till demokratiska medborgare och 
samtidigt sortera eleverna utifrån marknadens behov av bestämda kunskaper och färdigheter. 
Undervisningen ska vara individuell men samtidigt ge alla elever liknande erfarenheter och 
kunskaper. Skolan har en del hel krav att leva upp till. Före detta utbildningsminister Östros 
sammanfattade dem på följande vis i en debatt om utbildnings- och forskningsfrågor i riksdagen 
2003-12-06. 
 

Vi ska individualisera skolan med insikt om att barn är olika. De lär på olika sätt och i olika takt. Det är 
oerhört viktigt att hålla samman en skola och en skolidé. En gemensam skola ger alla barn god utveckling, 
men vi ska individualisera så att vi verkligen kan ge en god utveckling åt alla våra barn. De ska få hjälp 
tidigt naturligtvis. Det får inte vara så att man inte gör insatser i tidigt skede för barn i skolan. Då behövs  
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det ju mer resurser, inte att man, drar undan resurser för skolan. Varje skola ska årligen redovisa sin kvalitet 
på ett mer likartat sätt över landet så att vi kan följa upp skolan och stötta skolor som behöver extra 
stöttning (Östros, 2003-12-06). 

 
Östros påtalar att vi måste finna vägar att möta alla barn individuellt vid deras behov och 
förutsättningar i en skola för alla. Både Östros (2003-12-06) och Haug (1998) tar upp att en 
skola för alla inte får innebära besparingar. Persson (2001) efterlyster någon sorts 
kartläggning för att resurserna ska tillfalla rätt elever. Kvalitetsredovisningen som ska göras 
på skolorna är något som Östros tar upp och detta skulle kunna bidra till den kartläggning 
som Persson söker. Resurser är mera än ekonomiska faktorer enligt Haug: 
 

Resurser är både elevförutsättningar, lärarkompetens, kulturellt kapital, institutionell kompetens, utrustning 
och så vidare. Likväl hamnar debatten om resurser mest om pengar. Pengar ser ut att vara det allra 
viktigaste på detta område (Haug, 1998, s.49). 

 
 
3.4 Vad är specialpedagogik 
Att definiera begreppet specialpedagogik är problematisk och därför är det av stor vikt att 
klargöra bredden av det specialpedagogiska området. Nedan skildras olika kunskaper som fogar 
ihop begreppet specialpedagogik och genom detta ge en innebörd av begreppet.  
 
Persson (2001), Atterström och Persson (2000), och Danielsson och Liljeroth (2001) framhåller 
att specialpedagogiken utgör ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som fogar ihop kunskaper 
från filosofi, psykologi, sociologi, pedagogik och medicin.  Den filosofiska värdegrunden 
handlar om förhållningssätt och paradigm. I ett sociologiskt perspektiv påverkas skolan av 
omgivningens attityder, arbetslöshet, samlevnadsproblem med flera vilka i sin tur kan påverka 
barnets utveckling. Inom psykologin finns kunskaper om utvecklingsteorier, hur kontakt och 
kommunikation kan utvecklas i vardagslivet och hur detta kan ligga till grund för att bearbeta 
negativa beteenden och blockeringar. Medicinsk vetenskap, som ger kunskap om orsaker till 
och innebörder av olika avvikelser, är viktig kunskap för att vardagslivet ska fungera. 
Pedagogisk verksamhet bygger på fostran, utbildning, undervisning och personlig utveckling. 
Pedagogiken som vetenskaplig disciplin innefattar också specialpedagogiken som 
kunskapsområde. Persson (2001) framhåller att specialpedagogiken har en relativt kort historia, 
men att frågor av specialkaraktär alltid haft en given plats i pedagogikämnet. När 
specialpedagogiken är som bäst ger den bidrag till ett vidgat synsätt på undervisningen och 
skapar förståelse för en individs utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Forskare inom 
specialpedagogik (Danielsson & Liljeroth, 2001; Atterström & Persson, 2000) talar om att inom 
specialpedagogiken är man intresserad av barnets utvecklingsmöjligheter och de svårigheter, 
som kan uppstå om barnets omgivning inte är positiv för deras utveckling. 
Lärarutbildningskommittén SOU 1999:63 hävdar specialpedagogiska åtgärder bör ses som ett 
kvalificerat komplement till skolans allmänpedagogiska verksamhet och användes där denna 
kompetens inte räcker till.  I betänkandet betonas att speciellt en av specialpedagogikens mest 
angelägna uppgifter är att bidra till att personal i skolan och förskolan kan möta den naturliga 
variationen av individers olikheter. Specialpedagogik är i dagens skola ett nödvändigt 
kompetens- och kunskapsområde i utvecklingen av skolans pedagogiska arbete. Det handlar 
om varje individs rättigheter att få utbyta erfarenheter och kunskaper om förutsättningar och 
behov.  
 
3.4.1 Perspektiv på specialpedagogik 
Under denna rubrik ska några av de olika perspektiven på specialpedagogik beskrivas som 
skapar motsättningar (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001). Detta för att skaffa 
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kunskaper för att sedan kunna analysera hur det specialpedagogiska forskningsområdet är 
uppdelat. 
 
Inom Nilholms (2003) synsätt ingår ett kompensatoriskt och kritiskt perspektiv vilka skulle 
kunna liknas med Perssons (2001) benämningar kategoriskt och relationellt. För att tydliggöra 
skillnader och likheter är Nilholms och Perssons benämningar sammanförda i denna tabell 
utifrån Perssons (2001) tabell på sidan 143. Efter tabellen följer en mer detaljerad beskrivning 
där perspektivet tas upp på ett djupare plan. 
 
Tabell 1. Specialpedagogiska perspektiv 
 Kompensatoriskt 

perspektivet 
 

Kategoriskt 
perspektiv 

Relationellt 
perspektiv 

Kritiska 
perspektivet 

Uppfattning av 
pedagogisk 
kompetens 

Kompensera 
individuella brister 
genom särskiljande  

Ämnesspecifik och 
undervisnings- 
centrerad 

Att anpassa 
undervisning till 
skilda 
förutsättningar för 
lärande hos 
eleverna 
 

Hitta orsaker till de 
pedagogiska 
brister/svårigheter i 
den sociala miljön. 
Hitta åtgärder som 
uppfyller behovet. 
Inkludering anpassa 
omgivningen 

Uppfattning av 
specialpedagogiks 
kompetens 

Kvalificerad hjälp 
direkt relaterad till 
elevers uppvisade 
svårigheter. 

Kvalificerad hjälp 
direkt relaterad till 
elevers uppvisade 
svårigheter 

Kvalificerad hjälp 
att planera in 
differentiering i 
undervisning och 
stoff 
 

Kritiska till 
specialpedagogikens 
nytta - skolan ska vara 
öppen för alla 

Orsaker till 
specialpedagog-
iska behov 

Diagnosen 
avgörande för 
vidare åtgärder 

Elever med 
svårigheter. 
Svårigheter är 
antingen medfödda 
eller på annat sätt 
individbundna 

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår 
i mötet mellan 
olika företeelser i 
utbildningsmiljön 
 

Skeptiska till 
specialpedagogikens 
nytta 
 

Tidsperspektiv 
 

 Kortsiktigt Långsiktigt  

 
3.4.1.1 Kompensatoriska perspektivet  
Nilholm (2003) framhåller att forskningens ursprung ligger i den medicinpsykologiska 
traditionen där diagnoser blir avgörande för vidare åtgärder. Det primära i det kompensatoriska 
perspektivet att kompensera människors individuella särskiljande brister. Genom att försöka 
lokalisera bakomliggande orsaker till problemen för att sedan kunna söka metoder som kan 
lindra de berördas problem. Enligt Haug (1998) diagnostiseras barnet, som har svårigheterna, 
och sedan väljs den kompensatoriska åtgärd som tros/anses ha bäst effekt på just denna individ. 
Särskiljandet från övriga klasskamrater ses många gånger som nödvändig för att ge eleven det 
den verkligen behöver.  Inom detta perspektiv är det gynnsamt att åtskilja personer, då detta 
bidrar till individens fortsatta positiva utveckling. Majoriteten av de barn som innefattas i det 
kompensatoriska perspektivet är de med behov som den vanliga pedagogiken inte anser sig 
kunna tillgodose.  
 
3.4.1.2 Kategoriska perspektivet 
Det kompensatoriska perspektivet kan även jämföras med det mer traditionella kategoriska 
perspektivet. Det medicinska perspektivet som det även kallas utgår från ett 
medicinskt/psykologiskt synsätt. Detta innebär att utgångspunkten är att individen är bärare av 
de brister och problem som återfinns. Svårigheterna är individbundna och ska således åtgärdas 
på individnivå med experthjälp direkt till eleven. Det förväntas att den specialpedagogiska  
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hjälpen ska se till att eleven kommer ikapp sina kamrater och att denne efter avslutad 
behandling ska kunna komma tillbaka till klassen och följa med undervisningen som bedrivs 
där. Behandlingen förväntas ha en början och ett slut och detta ska ske relativt snabbt (Persson, 
2001). 
 
3.4.1.3 Relationella perspektivet  
Skrtics (1991) är ledande förespråkare för det relationella synsättet. Han anser att det 
specialpedagogiska fältet måste ses ur ett vidare sammanhang. Tidsaspekten är viktig inom detta 
perspektiv då lösningar innebär att hela utbildningsmiljön behöver studeras och att 
förekomsten av specialpedagogiska behov måste diskuteras. Perspektivet tar sin utgångspunkt i 
det pedagogiska behovet ute i verksamheten. Enligt Persson (2001) utgår det relationella 
perspektivet från en helhetssyn som inkluderar individen och dess omgivning. En helhetssyn 
som lägger stor vikt vid hur interaktionen mellan individen och omgivningen fungerar. Eleven 
ses inte som bärare av svårigheterna utan dessa antas uppstå i mötet mellan olika företeelser i 
utbildningsmiljön. Den specialpedagogiska hjälpen består i att hjälpa till att planera in 
differentiering i den ordinarie undervisningen. Den pedagogiska kompetensen ses som 
förmågan att anpassa undervisning till skilda förutsättningar för lärande hos eleverna. Det 
relationella perspektivet arbetar med långsiktiga lösningar där undervisningen anpassas utifrån 
individuella förutsättningar där alla parter är medverkande till skillnad från det kategoriska. 
 
3.4.1.4 Kritiska perspektivet  
Enligt Nilholm (2003) kännetecknas det kritiska perspektivet av att vilja hitta orsaker till de 
pedagogiska brister/svårigheter som kan finnas i barnens sociala miljö samt att sätta in åtgärder 
som uppfyller barnens behov. Specialpedagogik kan inte ses som ett svar på barnens faktiska 
olikheter, utan tvärtom som en verksamhet som stigmatiserar barn. Enligt detta perspektiv är 
andra faktorer än för barnets bästa som ligger bakom utvecklingen av den specialpedagogiska 
verksamheten. Den specialpedagogiska forskningen bedrivs enligt Nilholm av följande orsaker:  
 

• Professionella diskurser och intressen 
• Skolans misslyckande 
• Strukturellt och socioekonomiskt förtryck  
 

En tveksamhet till specialpedagogikens nytta finns alltså inom detta perspektiv då de är mycket 
skeptiska till förhållningssättet. Forskarna som kan hänföras till det kritiska perspektivet 
ifrågasätter specialpedagogiken till skillnad från det kompensatoriska perspektivet som utgår från 
att barns brister går att ”bota” genom specialpedagogiska åtgärder. Det finns några 
grundläggande antaganden inom det kritiska perspektivet som ligger bakom synen på vad 
specialpedagogik inneburit under en lång tid, vilket de ifrågasätter (Nilholm, 2003).  
 

• Skolmisslyckande är ett patologiskt tillstånd hos eleven 
• Diagnoser som objektiva och användbara   
• Specialpedagogisk verksamhet är ett rationellt system till fördel för diagnostiserande 

elever 
• Framsteg inom området är en teknologisk-rationell process med ständiga förbättringar i 

diagnostisering och undervisning 
 

Problemet måste sökas utanför individen och problemet ska inte ses som något individbundet. 
Nilholm hävdar att det kritiska perspektivet anser att diagnostisering innebär att hänsyn inte tas 
till orsakssamband i individens omgivning. Således verkar det kritiska perspektivet ta avstånd 
från ovan nämnda antaganden eftersom den pedagogiska forskningen utifrån det kritiska  
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perspektivet anser att diagnosens innebörd och användningsområde är av diffus och diskutabel 
karaktär. Det kritiska perspektivet, med sitt synsätt på specialpedagogik anser att skolan ska vara 
tillgänglig för alla. Inkludering är ett begrepp som gärna används, detta betyder att ett barn ska 
kunna ingå i en grupp utan att behöva ändra sitt sätt att vara sig själv. Omgivningen ska istället 
anpassas till barnets behov, vilket är det kritiska perspektivets främsta ståndpunkt (Nilholm, 
2003). 
 
 
3.5 Diagnosens ifrågasättare 
Diagnosens betydelse har väckt starka debatter och utifrån de tidigare perspektiven som 
beskrivits inom det specialpedagogiska området kommer härmed forskare från respektive 
förståelsegrund åskådliggöras.  
 
Den forskare som starkast har kritiserat diagnosens användande är Kärfve. Med sin bok 
Hjärnspöken Damp och hotet mot folkhälsan (2000a) väckte hon starka reaktioner och orsakade en 
livlig debatt. Hon ger skarp kritik mot de kriterier som används vid fastställande av diagnoser, 
bland annat ADHD (Bilaga 1. DSM IV). Det Kärfve (2000b) motsätter sig är hur de statliga 
myndigheterna fastställer vad som är normalt och inte. Följande citat åskådliggör oron.  
 

Är det detta som är modernitet och framsteg? Att barnet liksom kvinnan, har blivit en individ, därmed 
synlig, därmed möjlig att definiera som problem och skuldbelägga, därmed fullt ansvarig och straffbar 
(Kärfve, 2000b, s.18-19). 

 
Kärfve (2000a) riktar kritik på flera plan såväl samhällspolitiskt/ideologiskt som 
inomvetenskapligt, mot det kompensatoriska perspektivet där diagnosen är avgörande för 
vidare åtgärder. Den kritik hon riktar mot den inomvetenskapliga har gällt främst validitet och 
reliabilitet. Vilka beskriver hur trovärdig, noggrann och betydelsefull de olika 
problembeskrivningarna är.  Kritiken ligger främst i att ingen av de diagnosmanualer som 
svenska läkare har att förlita sig på går in på orsakssamband och psykosociala förklaringar som 
tänkbara alternativ till problemen/svårigheterna utan all koncentration ligger hos individens 
beteende. Diagnosernas brist på orsakssamband tas även upp i Johannessens  bok Barn med 
socioemotionella problem (1997). Johannessen framhåller att det läggs allt för stor vikt vid 
individuella problem och inte i samspelet med omgivningen som är av stor vikt.  Uttryck som 
beteendeproblem, anpassningssvårigheter, emotionellt avvikande barn, impulsiva barn, med 
flera är enligt Johannessen utryck för de diagnostiserade barnen som ensamma bärare av de 
problem som uppkommer. Det läggs ingen som helst skuld på det samspel som barnet är 
delaktig i. Dessa tendenser förstärks av diagnostiseringsmanualernas uppbyggnad där barnets 
brister och svårigheter pekas ut (se bilaga 1). Kärfve (2000a) hävdar att det finns ett flertal 
brister gällande diagnostisering då hon anser att dessa är ofullständiga och inte ger en klar och 
entydig bild. Detta innebär i längden att varje enskild läkare måste fatta beslut utifrån sin egen 
uppfattning av en individ. Konsekvenserna av detta blir att läkarna inte fullt ut styrs av de 
diagnostiska kriterierna som ska ligga till grund. Haug (1998) delar denna syn då även han 
framhåller att diagnoser ofta är osäkra och starkt präglas av kulturella värderingar. I och med att 
kriterierna inte prövats på tillräckligt många personer har detta inget värde för att sätta värden 
på normalitet enligt Kärfve. Vad är normalt, och hur kan särskilda behov urskiljas? På grund av 
att diagnosmanualerna är förvirrande som följd av sin komplexitet är svårt att avgöra vad som är 
sjuk eller friskt, normalt eller onormalt hos en individ som är diagnostiserad. Vidare framgår att 
det inte finns några undersökningar som beskriver den genomsnittliga nivån i olika 
åldersgrupper och genom detta måste det vara svårt att slå fast att en underfunktion föreligger. 
Under framställandet har en enkelspårighet förekommit och därmed har inte andra 
förklaringsmodeller prövats som kan vara relevanta. Kärfve pekar starkt på farorna med ett  
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synsätt där biologiska och deterministiska förklaringssätt har tolkningsföreträde. Det blir extra 
lätt att hamna utanför ramen när olika ord som folkhälsoproblem och diagnos slarvigt 
förekommer och används. Genom dessa blir allt fler stämplade som onormala (Kärfve 2000a). 
 
Kärfve är övertygad att diagnoser stigmatiserar och pekar ut individer, nackdelarna med 
diagnosen är flera än de eventuella fördelar som kan förekomma. Istället för att stärka 
självförtroendet genom att ge uppmuntrande och stödjande kommentarer uttrycker diagnosens 
förespråkare enbart att individen har ett fel i hjärnan, vilket enbart kan åtgärdas genom 
arbetsanpassade uppgifter. Den hjälp som erbjuds är en nackdel och Kärfve har inte funnit 
någon lösning där det inte innebär att urskilja barnen genom att bygga upp anstalter och/eller 
hjälpande insatser som på alla sätt förstör individens utsikter att uppfatta sig som en i mängden 
(Kärfve 2000a). Detta betonar även Persson (2001) då skolan har en tradition att se elever i 
behov av särskilt stöd som något som ska tas hand om av specialpedagogen.  Vidare framgår 
enligt Kärfve att med en diagnos flyr allt hopp om förändring. En fördel skulle kunna vara den 
skuldfrihet som diagnosen eventuellt ledar till. Nu är det inte längre vare sig föräldrarnas fel 
eller skolans fel. En nackdel med diagnos är det förvända självförtroendet som omgivningen 
tror sig ge barnet, därför att genom diagnosen tas barnet ifrån det mesta av sin normalitet. 
Nackdelarna är de effekter diagnosen får för barnens självförtroende och dess självbild. ”Att 
säga att det är ”fel i huvudet” på någon är i det verkliga livet en oerhörd förolämpning, kanske 
den grövsta. Det finns ingen möjlighet för ett barn att ta sig runt detta” (Kärfve, 2000a, s.81). 
Om fördelarna vid diagnostisering är att föräldrarna blir av med den skuldbörda som ofta 
uppkommer är dess baksida att mista ansvaret. ”De förstår att de i och för sig är utan skuld, 
men de är samtidigt fullständigt inkompetensförklarade” (Kärfve, 2000a, s.81). Barnets öde 
förflyttas från föräldrarna till yrkesmänniskor som hävdar att de kan hjälpa och förstå barnets 
problem. Denna förflyttning kan ge föräldrarna en känsla av inkompetens och vanmakt ”Alla 
vet mer än föräldrarna, alla förstår” (Kärfve, 2000a, s.81).  Hela samhället drabbas då vanliga 
människor får problem som beskrivs medicinskt och där tillhörande högre profession mister 
förmåga att lösa problemen efter individens bästa. Kärfve efterlyser ett större samarbete mellan 
skolan, skolhälsovården och kommunen.  
 
Diagnosens förespråkare påtalar att vissa barn har svårt att tåla den hårda skolmiljön, men vem 
ställer motfrågan? Kärfve framhåller: ”Om tio procent av alla barn i normalskolan inte tål den 
miljö som tillhandahålls där- är det inte skäl nog för att förbättra skolmiljön” (Kärfve, 2000a, 
s.215). Haug (1998) påtalar också att det är många elever som fått undervisning som de ej kan 
tillgodogöra sig, och av den anledningen skickas för vidare åtgärder. Det faktum att skolan kan 
vara problemet bortses ifrån genom detta citat: ”Vad är det i skolan som har hindrat dessa barn 
från att få utbyte av sin skolgång” (Haug, 1998, s.44). Både Kärfve och Haug vill att arbetssättet 
ska vara gångbart oavsett om en diagnos finns eller inte. Undervisning ska individanpassas så 
långt det är möjligt och därmed kan diagnostiseringen undvikas med alla nackdelar den medför. 
Det är lagstadgat att hjälp och stöd ska finnas i skolan utan att en diagnos krävs och det är enligt 
Kärfve barnets rättighet att få det.   

 
Det som ur ett samhälligt perspektiv borde utgöra skäl till en reducering av diagnoser är den 
resursfråga som uppstår. Den handlar om hur statens pengar ska fördelas och därmed prioriteras 
mellan kommunerna. Vad Kärfve (2000a) ger uttryck åt är att genom diagnostiseringar ökar 
omkostnader för staten och diagnostiseringar används som ett sätt att få resurser till skolan. 
Elinder (2000) stödjer Kärfves syn och utrycker även han en oro. I sin artikel Luddig diagnos får 
oetiska konsekvenser (2000) framgår att de otydliga diagnosmanualerna medverkar till att mer än 
häften av alla barn i framtiden löper risk att få en diagnos. Vidare beskrivs att om 
forskningseliten får styra kommer diagnostiseringen att tiodubblas, vilket i framtiden innebär att 
cirka 120 000 barn skulle få en diagnos fastställd. Genom detta inses snabbt att detta skulle leda  

 13  



 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
till en behovsexplosion av resurser såväl mänskliga som ekonomiska. Elinders artikel avslutas 
med att ersätta neuropsykiatriska diagnoser med en diagnos på skola och samhälle, vilket kallas 
en kulturell diagnos. 
 
 
3.6 Förespråkare till diagnosens användande  
I motsatt till Kärfves resonemang står motståndare som hävdar det motsatta. Det är just detta 
för och emot som skapat den debatt som förekommer.  
 
Duvner (1997) delar inte Kärfves (2000a) resonemang angående diagnosens betydelse. Han 
förklarar i sin bok ADHD - Impulsivitet, överaktivitet koncentrationssvårigheter (1997) diagnosens 
betydelse ur ett kliniskt/medicinskt perspektiv som även kan ses ur ett 
kompensatoriskt/kategoriskt perspektiv. Boken handlar om livliga, impulsiva barn och 
ungdomar, som i skolsituationer ofta får stora problem. Han beskriver ADHD som ett dolt 
handikapp där aktiva och impulsiva barn får svårigheter att hantera skolsituationer efter egen 
förmåga. Barnen är intensiva på ett sätt som ibland uppskattas men ibland blir för mycket för 
omgivningen. Detta leder ofta till att omgivningen utsätts för återkommande prövningar. Det 
blir lätt ett problem som vi moraliserar kring, där utryck som ”han/hon kan bara han/hon vill” 
används. Förståelsen saknas att dessa individer inte har samma förutsättningar som andra att 
styra sitt beteende. Detta dolda handikapp försvåras då omgivningen har låg förståelse, trots 
vetskap om svårigheten. Människor ställer sig alltid frågan varför? Man vill veta vad saker beror 
på. Genom att känna till avvikelsen ger det möjlighet att förebygga och ”bota”. Diagnosen ska 
ses som en färskvara, syntomen förändras under tid. Med årens gång har vissas beteenden 
förbättrats medan andras försämrats. Dessa barn ska ha lika stor rätt till uppföljning som andra 
barn med handikapp. Duvner (1997) beskiver tre övergripande åtgärder för dessa svårigheter, 
vilka är: 
 
Tabell.2 Åtgärder 
Reducera Kompensera Lindra följderna  
Träna- Träna upp förmågor, för om 
möjligt få samma förutsättningar 
som andra  
 
Medicinera- Medicin för 
störningarna 

Miljöanpassning -Struktur i 
arbetsgång/undervisning i tid, rum 
och regler 
 
Hjälpjag – Personlig assistens 

Realistisk självbild- Sätta ord på 
svårigheter 
 
 
Familjestöd -Ge föräldrarna vetskap, 
avlastning, ekonomi 

 
Genom att tidigt kartlägga svårigheterna och att snabbt fastställa en diagnos blir problemen mer 
begripliga och hanterbara. Såväl individen själv, föräldrar, skolpersonal med flera har blivit 
informerade vad som gäller vid diagnosen. Symtomen kan lindras genom medicinering och 
Duvner (1997) anser det självklart att lindra med medicin, om det är för individens bästa. Det 
är en självklarhet när det gäller allergi så varför ska det inte vara lika med denna svårighet? 
Duvner påtalar att människor är olika och att det ska vi vara. Men samtidigt påtalar han att vi 
ska försöka att ändra på individer med svårigheter, exempelvis genom att kompensera dåliga 
beteenden. Eftersom diagnostiserade individer agerar olika i situationer innebär det att 
omgivningen måste vara anpassad till barnets starka och svaga sidor. Enligt Duvner så förvärras 
individens problem om kraven överstiger individens egen förmåga. Det är av stor vikt att hitta 
de kvalitéer som individen besitter och utgå från dessa för att hitta vägar till ett bra sampel. Det 
viktigaste är att genom tidig identifiering av problematiken lindra de störningar som hotar 
interaktion med familj och kamrater. Genom diagnostisering ökar förståelsen för barnets 
svårigheter och handikappet minskar och med vetskap om diagnosen och de åtgärder som 
möjliggörs kan beteendet gentemot barnet förändras, vilket i sin tur gynnar barnet. Just 
diagnosproblematiken är ett folkhälsoproblem eftersom det berör cirka tio procent av de  
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svenska barnen. Duvner vill skapa en bild av diagnosen som ett hjälpmedel för individen i 
exempelvis skolarbete och i frågan om diagnostiseringens betydelse ställer sig Duvner (1997) 
frågande till den stigmatisering som Kärfve (2000a) anser sker vid en diagnos. Genom en 
diagnos blir individen inte en sämre människa. Genom nedanstående citatet speglas Duvners 
(2000) syn på föräldrarnas befriande på skuldkänsla som något positivt. 
 

Vi som arbetar praktiskt med dessa familjer ser hur barns och föräldrars självkänsla kommer tillbaka, när de 
får en förståelse för barnets tillkortakommanden och konkreta råd kring förhållningssätt och andra åtgärder 
(Duvner, 2000, s.71). 
 

Duvners förhållningssätt angående diagnosens fördelar stöds av Gillberg (1996) som framhåller 
att om inte dessa barn får en diagnos riskerar de att utsättas för återkommande misslyckanden, 
utanförskap och framförallt svårigheter under skolåren. Gillberg framhåller också att oförmågan 
att räcka till, lätt kan leda till depressioner och utveckling i antisocial riktning. Duvner (1997) 
och Gillberg påtalar inga direkta negativa aspekter på diagnostisering utan ser de som 
nödvändiga och en förutsättning för att lindra barnens svårigheter. Diagnosen skapar en mera 
förstående omgivning och lyfter fram de sociala faktorerna. Duvner förlitar sig på de 
medicinska kliniska åtgärderna som innefattar medicinering, kategorisering och flertal andra 
faktorer som diagnosmotståndaren Kärfve (2000a/b) kritiserat. Även Duvner påpekar vikten av 
sociala interaktioner även om de inte är av lika stor vikt som Kärfve vill hävda och anser saknas 
i diagnosmanualerna.  
 
Uppmärksamheten för bland annat ADHD/DAMP har ökat i Sverige under de senaste åren 
enligt Duvner (1997). Det framgår vidare att varje individ har rätt att få kvalificerade 
utredningar, behandlingar och anpassningshjälpmedel. All berörd personal kring den 
diagnostiserande individen ska besitta de kunskaperna och kompetensen som krävs för den 
ultimata skolgången.  Duvner poängterar vikten av åtgärderna genom detta citat: 
 

Vi har mycket kunskap om vad som är viktiga åtgärder för att främja anpassning och 
personlighetsutveckling. Vi vet också hur de allvarliga framtidsutsikterna är för en stor grupp att fastna i 
psykiska problem, missburk, våldsbrott och annan kriminalitet. Vi måste ifrågasätta samhällets prioriteringar 
om man inte anser sig ha råd med att satsa på det vi vet behövs för dessa barn och ungdomar (Duvner, 
1997, s.128). 

 
 
3.7 Specialpedagogikens historik och dess framväxt 
För att koppla samman specialpedagogikens två områden, forskning och verksamhet behövs 
historik angående specialpedagogikens framväxt. Detta då specialpedagogik tas upp som 
verksamhetsområde längre fram i uppsatsen i form av en intervjuundersökning. 
  
En del av specialpedagogikens kärna har en tradition att beskriva och kategorisera olika slags 
avvikelser från det som betraktas som det normala. Men eftersom normalitet får betraktas med 
en social konstruktion har definitionen förändrats över tid. Förståelsen av avvikelseproblematik 
är också starkt knuten till den dominerande vetenskapsparadigm och politiska normsystem och 
den enda möjligheten att förstå mänskliga handlingar är att göra detta i historiska, politiska och 
institutionella sammanhang (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Enligt Nilholm 
(2003) skapades det tidigt i skolans historia speciella skolformer. Dels för de barn som hade 
olika funktionshinder såsom blinda och döva och dels för de barn som ansågs ha svårt att 
disciplinera sig eller av andra skäl följa med i undervisningen. Enligt Persson (2001) ska 
specialpedagogik ses som del av samhällets demokratiprocess och är med andra ord en politisk 
och ideologisk företeelse. Specialpedagogiken- och undervisningens utveckling kan ej  
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behandlas som något fristående från skolan utveckling i övrigt, utan måste se i ett större 
sammanhang.  
 
Åren runt sekelskiftet 1900 förekom en stark diskussion om huruvida de ”svaga” och ”lågt” 
begåvande barnens närvaro i folkskolan skadade skolans rykte.  De ansågs störa undervisningen 
och utgöra en belastning för de ”normala” barnen (Persson, 2001). I början av 1900-talet 
startades hjälpklasser för psykiskt efterblivna barn och runt 1910 introducerades svagklasser, 
eller som de senare kom att kallas, B-klasser. De var till för barn som inte hörde hemma i 
hjälpklasserna men som ändå inte ansågs passa i de vanliga klasserna och då fanns redan 
specialgrupper/institutioner för barn med medicinska sjukdomar och de som var ”vanartade”. 
Inrättandet av svagklasser skapade protester av folkskolans lärare. Motståndarna menade att det 
skulle bli ett urskiljande och sortering av de normala barnen. Under tiden fanns också 
förespråkarna som ville dela in barnen i fyra olika grupper.  
 
– De efterblivna - De fysiska och psykiska svaga 
– De lata och tröga - De psykiskt och fysiskt normala 
 
Genom detta sätt skulle det enligt förespråkarna finnas en möjlighet att ge de bästa 
förutsättningarna för eleverna. De elever som inte kunde tillgodogöra sig denna undervisning 
ansågs vara ett hinder för de andra eleverna (Skolverket, 2000). Vid 1957 års skolberedning 
föreslogs en differentierad specialundervisning mot bakgrund av att orsakerna till att eleverna 
hade skolsvårigheter, ansågs ligga hos dem själva. Cirka 20 år senare började miljön 
uppmärksammas som en möjlig orsak till svårigheterna individen hade att nå upp till kraven.  
Under åren 1970-74 skedde en statlig utredning om skolans inre arbete så kallade SIA-
utredningen. Utredningen förespråkade generella åtgärder för barn i behov av särskilt stöd i 
skolan istället för som tidigare individuella stöd. Läroplanen Lgr 80 blev starten för en 
decentralisering av skolan, vilket ledde till kommunaliseringen på 1990- talet. SIA-utredningen 
talade om en skola med undervisningssvårigheter istället för elever med behov av särskilt stöd.  
SIA-utredningen visade på omgivningens betydelse för både uppkomst av svårigheter och dess 
lösningar. Utredningen var ett brott mot den traditionella synen, både när det gäller orsaker till 
problem och lösningar. Traditionellt sett var det individen som var bärare av problemet, därför 
måste också lösningen finnas där (Skolverket, 1998). Enligt Funkiskommitteén (SOU 1998:66) 
är det först i Lpo94 det står inskrivet att alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever som behöver 
särskilt stöd samt att lärare ska utgå från individens förutsättningar. Synsättet på barns 
svårigheter har ändrat sig över tid. Idag diskuteras benämningar som barn i eller med 
svårigheter, relationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter samt koncentrationssvårigheter, 
tidigare talades mera om att barnet var ”efterblivet” och ”dum i huvudet”. 
 
3.7.1 Specialpedagogikens roll i skolverksamhet 
Nilholm (2003) anser att specialpedagogiken är något som tillkommit därför att den vanliga 
skolan inte kunnat möta alla barns behov och olikheter.  
 

Specialpedagogik är pedagogik där den vanliga pedagogiken inte anses räcka till och är således intimt 
förknippad med de skillnader mellan barn som så att säga ryms inom den vanliga undervisningen. Skolan 
står ju inför det faktum att barn är olika i flera avseenden. Att specialpedagogik skulle ha en negativ 
definition understryks också av det faktum att vi har svårt att se vad som är gemensamt för de olika grupper 
som är föremål för specialpedagogik, mer än att de anses avvikande från någon form av normalitet 
(Nilholm, 2003, s.10). 
 

Skrtic (1991) hävdar att en sådan syn på specialpedagogik inte är bra då den vanliga 
pedagogiken förutsätts att konfrontera sina egna problem, vilket kan vara problematiskt. 
Nilholm anser att specialpedagogiken i sig åstadkommer en negativ klang. Den bild som  
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människor utanför skolans värld får se är att barn i verksamheten oavsett behov, skiljer sig från 
de normala. Det är svårt att se på en grupp barn med olika skilda behov som något annat än 
avvikande när de skiljer sig från det som uppfattas som det normala. Som tidigare ovan nämnt 
har specialpedagogiken tradition att plocka ut barn från klassrummet och det är enligt Nilholm 
detta som skapat den negativa kritik som funnits och finns inom skolans verksamhet. Denna 
segregation leder till att åtskillnad görs på de barn som anses vara normala och de barn som har 
svårigheter av något slag och är i behov av särskilt stöd. Segregationen har inte bara varit 
negativ då detta bidragit till ökande kunskaper om barn som har olika svårigheter. Anpassningar 
av resurser och omgivning har lett till förändringar som gjort omständigheterna bättre för barn i 
behov av särskilt stöd och deras familjer. Nilholms (2003) segregationsresonemang där han 
pekar på positiva effekter av särskiljande, bestrids kraftigt av Danielsson och Liljeroth (1996) 
som anser att särskiljande av elever ger upphov till en ensidighet där förståelse och handling 
begränsas.   
 
I statliga dokument idag definieras barn vara i behov av särskilt stöd, men i framtiden tror 
Nilholm att dessa definitioner istället kommer att handla om barns rättigheter. En historik finns 
kvar där definitionerna innefattar blinda, döva, utvecklingsstörda och övriga barn med 
läranderelaterande problem. Samhället har gjort en åtskillnad på specialpedagogik och 
pedagogik. Hur ska den specialpedagogiska verksamheten förhålla sig till segregation i andras 
ögon. En ståndpunkt är det negativa synsätt där man särskiljer barnen och stigmatiserar dem ut 
ett samhälligt perspektiv. Eller så kan perspektivet på specialpedagogik ses ur två områden, både 
genom vetenskaplig forskning och genom att utveckla ett arbetssätt som gynnar individen och 
dess omgivning. Detta resonemang vill Nilholm (2003) hävda är den åtskillnad som gjorts på 
detta teoretiskt plan och inte bör grundas på dess komplexitet.  
 
 
3.8 Reflektioner 
Nilholm beskriver perspektiven som kompensatoriska och kritiska medan Persson (2001) väljer 
att se ur ett kategoriskt och relationellt perspektiv. Slutsatsen av detta är att när forskare utgår 
från olika perspektiv med olika namn ges det automatiskt upphov till motsättningar vilka även 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) påvisar. Användandet av specialpedagogik är 
omtvistat och detta faktum underlättar inte för personal i skolan. Specialpedagogiken har efter 
denna genomgång en given roll i dagens skolverksamhet. Specialpedagogiken tas till då vanliga 
pedagogiken inte anses räcka till enligt Nilholm (2003). Detta innebär enligt mig att det blir 
svårt att befästa den specialpedagogiska rollen i skolan. Samtidigt ger Nilholm intrycket att den 
vanliga pedagogiken har stor användning av specialpedagogiken. Detta då pedagogiken har 
svårt att bemöta allas olikheter och specialpedagogiken befäster sig då, i och med att skolan ska 
vara en skola för alla. Styrdokumenten ger en entydig bild när det gäller att utgå från varje 
enskild individs behov och förutsättningar. I följande punkt vill jag försöka att förklara och 
problematisera några svenska forskares resonemang.  Skolans personal tvingas att använda 
diagnosen utifrån olika synsätt vilket skapar ett ”dilemma” mellan intentioner och verksamhet. 
Ett dilemma där valsituationen är svår på grund av motstridiga krav. 
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4. DEN PEDAGOGISKA DISKUSSIONEN 
Under rubriken ska den pedagogiska diskussionen sammanställas utifrån de resultat som de 
teoretiska utgångspunkterna givit. Även här kommer en kort allmän reflektion, för att samla 
tankar. Detta kapitel är således den främsta utgångspunken i diskussionen som följer i kapitel 6. 
Utifrån de olika resonemang som tagits upp omkring området diagnos och dess betydelse med 
hänvisningar till Duvner (1997) och Gillberg (1996) respektive Kärfve (2000a) och Persson 
(2001) är den största skillnaden hur problematiken uppkommer. Motsättningar mellan 
perspektiven bidrar till att problemet blir ett dilemma.  
 
Duvner tar upp att problematiken ur ett biologiskt perspektiv, det vill säga störningar i 
hjärnfunktionen. Den hjälp som samhället kan erbjuda är de tre åtgärderna - reducera genom 
medicinering, kompensera brister och lindra följderna. Det han trycker mest på är den 
medicinering, som samhället erbjuder som möjlig ”bot”. Detta ifrågasätter Kärfve som ser helt 
annorlunda på frågan. Hennes bakgrund skiljer sig från Duvners i och med att hennes 
sociologiska synsätt poängterar omgivningens miljö som väldig väsentlig.  Kärfve bestrider inte 
Duvners ståndpunkt men hon anser att pedagogiska förändringar är bättre hjälpmedel än 
medicinering. Den sociala interaktionen mellan olika individer är av stor vikt enligt Kärfve 
(2000a) medan Duvner (1997) och det kompensatoriska/kategoriska synsättet inte lägger lika 
stor vikt vid den. I och med detta ser Kärfve en möjlighet att minska framställandet av 
diagnoser och användandet av det kompensatoriska arbetssättet. Det 
kompensatoriska/kategoriska perspektivet använder åtskiljande av elever som ett arbetssätt som 
ska gynna den fortsatta utvecklingen, vilket bland annat Kärfve och Persson (2001) ifrågasätter. 
Minskningar av det kompensatoriska arbetssättet skulle enligt Kärfve leda till att behovet blir 
mindre av diagnostiseringar i skolan. Samtidigt tror Kärfve att dessa minskningar följaktligen 
skulle eliminera risken för den stigmatisering och kategorisering som medföljer där en 
diagnostisering sker. Gillberg delar inte Kärfves ståndpunkt och bestrider den starkt, då barn 
riskerar att slås ut ur gemenskapen då deras problem inte uppmärksammas och identifieras. 
Förnekande av diagnostisering och/eller diagnosens existens bara leder till ytterligare problem 
(Gillberg, 1996). Utanförskap av den egna gruppen såväl som samhället är en negativ 
konsekvens av diagnostisering enligt Kärfve.  Såväl Elinder (2000), och Haug (1998) som 
Kärfve (2000a) uttrycker risker med diagnosmanualerna. De är otydliga och ger inte ett giltigt 
värde på normalitet. Frågan om diagnos som utpekande ges litet utrymme inom det 
kompensatoriska/kategoriska perspektivet. Enligt Nilholm (2003) riktar det 
kompensatoriska/kategoriska perspektivet fokus mot de brister som individen har och är bärare 
av, och en diagnos anses som nödvändig för individens eget välmående. Det 
kritiska/relationella perspektivets förespråkare som exempelvis Kärfve och Persson tar avstånd 
från ovan nämnda perspektiv och intar ett förhållningssätt där ett problem inte bara kan 
återfinnas hos den enskilda individen. De pekar på omgivningens miljö och ifrågasätter varför 
skolans miljö inte ses som en bidragande anledning till svårigheter.  
 
Kärfve riktar stark kritik mot den forskarelit som bara inriktar sig på symtom istället för 
orsakssamband. Denna ståndpunkt stöds av Johannessen (1997) som framhåller att olika uttryck 
som beteendeproblem, emotionellt avvikande barn, impulsiva barn är uttryck som används för 
barn med diagnos. De är bärare av de problem som förekommer och enligt Johannessen läggs 
ingen skuld på omgivningen och det samspel som barnet är en del av.  Vidare påtalar även 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) att det är viktigt att se samspelet som individen, 
skolkamrater, föräldrar, lärare med flera ingår i. Dessa ovannämnda uttryck får näring av de 
ofullständiga diagnostiseringsmanualer som idag används där barnets brister och svårigheter 
pekas ut.  Både Johannessen (1997) och Kärfve (2000a) anser att det sker en stämpling, 
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vad som är normalt och vad som inte accepteras av normen.  Kärfve anar ett framtidsspöke i 
framtiden av neuropsykiatrins expansion. Den frammarschen skulle sammanfattas: 
 

• Nya större resurser måste avsättas till den nya sjukligheten inom neuropsykiatrin 
• Skola, vård och omsorg måste finna ytterligare medel för att skapa resurser 
• Effekterna blir stigmatisering och utsortering av barn, samt ansvarsbefriande 

inkompetenta vuxna som är beroende av experten 
 
Kärfve anser att diagnoser ökar kostnaden för staten och att diagnoser används som resurshjälp 
till skolan. Denna resursfråga tar även före detta utbildningsminister Östros (2003-12-06) upp. I 
hans tal framgår att det inte får vara så att det inte görs insatser i tidigt skede för barn i skolan, 
då detta skapar ännu större resursbehov under barnets senare skolgång. Enligt Östros måste 
människor ha insikt om att alla individer är olika och att vi lär på olika sätt och i olika takt.  
 
 
4.1Reflektioner  
Genom forskningsgenomgången kan två läger utläsas som står emot varandra inom det 
specialpedagogiska området och den största skillnaden mellan de olika synsätten är synen på 
individens utveckling och diagnosens egentliga nytta. Kärfve (2000a/b) är den person som 
främst framträder inom det kritiska/relationella perspektivet och i det andra lägret står forskarna 
inom det kompensatoriska/kategoriska perspektivet vilka främst är Duvner (1997), och 
Gillberg (1996). Detta betyder inte att allt måste tas in med ”hull och hår”, utan genom de 
totalt skilda synsätten på specialpedagogik och diagnosens betydelse nås en forskningsbredd 
vilket kan ge ökad förståelse då flera aspekter tas upp till ytan.  I likhet med Nilholm (2003) 
tolkar jag det som att verksamma inom skolan får det svårt att agera utifrån det ena eller andra 
perspektivet. De olika motsättningarna mellan perspektiven försvåras, då motståndarna 
(kritiska/relationella perspektivet) för diagnosen ifrågasätter dess betydelse medan förespråkarna 
(kompensatoriska/kategoriska) anser att det är nödvändigt. Dilemmat blir att skolans 
verksamhet hamnar i en spiral med olika synsätt som alla anser sig vara de bästa. Nu kommer vi 
in på uppsatsens andra frågeställning och i kommande kapitel redovisas intervjuerna.  
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5. INTERVJUREDOVISNING 
I detta kapitel av uppsatsen redovisas de forskningsintervjuer som genomförts. Det dilemma 
som uppsatsen tidigare berört vill jag söka och fördjupa mig i. Det är viktigt att påpeka att 
denna intervjuundersökning grundar sig på intervjupersonernas personliga syn på ämnet och 
deras förhållningssätt och inte kan ses som alla lärares syn. Kapitlet börjar med att ta upp 
intervjufrågorna och dess konstruktion samt varför just dessa valts. Sedan följs en helhet av 
intervjuerna och en sammanfattning av intervjumaterialet som ligger till grund för detta kapitels 
sammanfattade diskussionsdel. I slutet kommer jag att koppla samman de olika 
intervjustudierna för att kunna se likheter och olikheter mellan dem samt en kort eftertanke i 
form av reflektioner. 
 
 
5.1 Konstruktion av intervjufrågor 
Utifrån de teoretiska utgångspunkterna som jag i uppsatsen redogör för, har konstruktionen av 
intervjufrågorna baserats enligt uppsatsens syfte. Kvale (1997) talar om att bjuda in 
intervjupersonerna i ett samtal och genom detta anser jag att en övergripande och öppen fråga 
är en bra början i öppningsskeendet. Följande fråga ser då ut på följande sätt: (se även bilaga 2)  
 
1. Hur ser du på diagnosens betydelse/närvaro för den pedagogiska verksamheten du för?  
Motivering: Tidigare resonemang i forskningsgenomgången har visat diagnosens fördelar och 
nackdelar. 
 
2. Anser du att skolan lever upp till Lpo 94: s och/eller Lpfö 98: s intentioner beträffande skolans ansvar 
att tillgodose varje enskild elevs skilda förutsättningar och behov?  
Motivering: Resurser är något som nämns genomgående i litteraturen som jag tagit del av. Den 
tar upp svårigheterna med att nå upp de nationella målen som läroplaner markerar.  Detta gör 
att jag vill undersöka hur intervjupersonerna ser på skolans möjlighet att arbeta med barn i 
behov av särskilt stöd i förhållande till de läroplaner (Lpo 94; Lpfö 98) som förordnar en skola 
för alla. 
 
3. Ger diagnosen dig bättre möjlighet att uppnå styrdokumentens intentioner? 
Motivering: Se nedanstående motivering. 
    
4. Ser du några problem med att utan diagnos uppnå verksamhetens mål för eleverna? 
Motivering: Både Duvner (1997) och Gillberg (1996) påtalar att diagnosen är ett hjälpmedel i 
skolarbetet och att den ska ses som något positivt. Genom att fastställa en diagnos kan 
problematiken lindras. Det är av intresse att se hur olika hjälpmedel utifrån brister/förmågor 
används för att uppnå de intentioner och riksgiltiga mål som finns för skolans verksamhet. 
 
Dessa frågor kom att bli fyra temapunkter + sammanfattning när intervjuredovisningen 
strukturerades upp. Temapunkterna kom då att bli:  

• Diagnosens betydelse/närvaro i verksamheten 
• Diagnos och pedagogiska förhållningssätt/undervisning 
• Diagnosens konsekvenser  
• Måluppfyllelse  
 
• Sammanfattning 
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5.2. Intervjuperson: Förskolelärare  
Förskoleläraren tog sin examen för ca 2 år sedan i norra Sverige och har arbetat sedan examen 
på samma avdelning. Avdelningen är en förskoleavdelning för barn med diagnosen autism och 
har som regel cirka 5 barn inskriva per termin men har plats för 6 barn.  
 
5.2.1Diagnosens betydelse/närvaro i verksamheten 
För att få gå på denna avdelning måste autism finnas i diagnosen och därför blir det väldigt 
konkret att diagnosen har inverkan för den pedagogiska verksamheten. Förskoleläraren påtalar 
att autism måste finnas i diagnosbeskrivningen men det är inte ovanligt att barnen kan ha flera 
diagnoser exempelvis både autism och utvecklingsstörning. Diagnosen har en viktig roll i den 
vardagliga verksamheten då avdelningen är anpassad för barn med autism i sin diagnos. Läraren 
anser att diagnosen är något som lärdom kan tas utav, och som är något att falla tillbaka på för 
att få råd. Att kunna läsa in sig om hur autism kan förefalla och hur man kan gå vidare. 
Samtidigt påtalar förskoleläraren vid ett flertal tillfällen att även om diagnosen finns är det 
viktigt att komma ihåg att alla är olika. Det går inte att säga att bara för att detta barn har 
autism gör vi så, eller att personen behöver dessa saker. På avdelningen finns 
material/undervisning som passar varje enskild individ och barnen har olika behov och 
förutsättningar. Diagnosen är också central i verksamheten på det sättet att 
kompetensutveckling sker inom diagnosens område. Personal får gå kurser och lära sig mera 
om diagnosen autism, samt vilka hjälpmedel som finns att tillgå. Exempel ges bland annat hur 
så kallade Pecs bilder används i vardagen. Förskoleläraren talar också om att personalen får 
handledning av habiliteringen för tips hur de kan arbeta. Denna kontakt med habiliteringen 
kommer främst från önskemål från föräldrar, vilket skapar ett nära samarbete med föräldrarna 
enligt förskoleläraren.  
 
5.2.2 Diagnos och pedagogiska förhållningssätt/undervisning 
Genom en anpassad avdelning för barn med autism bidrar det till att barnen blir bemötta för 
dem de är, med de svårigheterna de har. Förskoleläraren anser att barnen får den anpassning 
som de behöver, utifrån deras behov och förutsättningar. Läraren påtalar vidare att både 
skollagen (1985:1100) och läroplanen Lpfö 98 talar starkt om att verksamheten ska anpassas 
utifrån den enskilda individen och hänsyn ska tas till allas olikhet.  Personalen kan 
uppmärksamma varje enskild individ och lättare utforma en verksamhet som passar just denna 
person. Att utgå från individens positiva sidor och sedan arbeta och utveckla de andra sidorna 
är något som är viktigt från lärarens synvinkel. Diagnosen ger förskolans personal större inblick 
och förståelse om varför barnets har svårigheter och diagnosen är en bidragande orsak varför 
inte dessa barn når upp till de mål som finns i styrdokumenten. Men förskoleläraren anser som 
tidigare nämnt att alla har olika förutsättningar och behov, diagnosen får inte bli personen. 
Personalen arbetar med de saker som de anser är viktigast för den enskilda individen just nu 
och då kan det vara så att mycket faller bort som målen påtalar ska kunnas efter förskolans år. 
 
5.2.3Diagnosens konsekvenser 
Nackdelarna med en diagnos är att diagnosen ges allt för stor tyngd och ”drar alla över en 
kam”. Diagnosen ger en inblick och förståelse men också en orsak till varför inte målen 
uppfylls. Diagnosen krävs för att få komma till denna avdelning och detta gör att diagnosen 
autism hamnar mycket centralt i diskussionen. Förskoleläraren anser att de får de resurser som 
behövs för att kunna tillgodose det enskilda behovet på grund av att det är en autismavdelning. 
Läraren anser vidare att denna avdelning för barn med autismdiagnos behövs för att kunna se 
till varje enskild individ. Vidare påtalar förskoleläraren att i den ”normala” förskole- 
verksamheten skulle resurserna vara svåra att få och barnet mår inte bra av de uteblivna 
resurserna. I många fall är det diagnosen som styr om resurser ska finnas, vilket hon anser är 
helt fel men samtidigt vet att det förekommer. 
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5.2.4 Måluppfyllelse 
Förskoleläraren beskriver att det är svårt att nå upp till alla mål som finns i läroplanen men det 
är viktigt att individuella mål sätts. Att målen sätts upp utifrån den enskilda individen mot 
läroplanens intentioner. De individuella målen är det som är det viktigaste anser 
förskoleläraren. Att kontinuerligt utvärdera och bygga upp delmål är en central del av den 
individuella planen. Målen måste individanpassas och därför skiljer sig varje persons mål. Vidare 
beskriver förskoleläraren att de sociala målen måste ställas före kunskapsmålen men det ena 
utesluter inte det andra. Det gäller att väva ihop allt till en meningsfull tillvaro. 
 
5.2.5 Sammanfattning 
Diagnosen får inte vara ett sätt att få resurser utan diagnosen ska användas som ett sätt att ta 
lärdom av. Att ha diagnosen som förförståelse och hjälp i strukturen men sedan är det den 
enskilda individens behov och förutsättningar som är viktigast. Alla ska få rätt till stöd och vissa 
behöver grupper som är anpassade för dem, men diagnosen får inte bli personen.  
 
 
5.3 Intervjuperson: Grundskolelärare (klasslärare) 
Grundskoleläraren har arbetat inom skolan i många år och har under de senaste åren arbetat 
främst i år två och tre och detta år i tredje klass. Skolan ligger i norra Sverige och är en låg och 
mellanstadieskola.  I klassen går just nu 14 elever med mycket olika bakgrunder.  
 
5.3.1 Diagnosens betydelse/närvaro i verksamheten 
I klassen som klassläraren undervisar i, finns två elever med olika diagnoser. Läraren anser att 
diagnosen ger något att falla tillbaka på och kan förklara olika beteenden och svårigheter, ett 
barn har i olika situationer. Samarbetet mellan olika instanser fungerar bättre då diagnosen 
gynnar kontakten mellan dem. Det går att prata i klarspråk och inte smussla med problemen, 
för alla är redan medvetna om dessa. Klassläraren berättar att även om det är två som fått 
diagnos är det flera andra som är i behov av särskilt stöd. Det är fjorton barn med olika behov 
och förutsättningar.  Läraren ser stora fördelar med diagnostiseringar då det ger mer att ta på, 
hur bemötandet mot barnet ska vara, eller ett godkännande om det som görs är rätt eller fel. 
En annan fördel med att barnet får en diagnos är att det ger ökade möjligheter till resurser av 
olika slag. Läraren kan kräva mera av skolan för att få hjälp till klassen. Genom en diagnos kan 
hänsyn tas till individen och till övriga i klassen på ett annat sätt. Det får till exempel inte ske 
stora strukturella förändringar för detta gör att de diagnostiserade barnen ofta hamnar i kläm i 
större utsträckning än övriga i klassen. Klassläraren upplever att det ständigt är en avvägning, 
hur saker ska göras, allt är inte självklart.  Vidare berättar läraren att barnen delvis pekas ut när 
de hela tiden måste ha extra hjälp. För att få bort utpekande av elever används värderingsfrågor 
i undervisningen, som exempel – alla är olika och olika bra på saker. Samtidigt är det viktigt att 
föra en diskussion i arbetslaget om extra hjälp och resurser. Ska hjälpen ske i klassrummet eller 
ska eleverna tas ut ur klassrummet? Läraren tycker dock att det är viktigast att se till vad som 
behövs just nu. 
 
5.3.2 Diagnos och pedagogiska förhållningssätt/undervisning 
Klassläraren tycker i likhet med Lpo 94 att alla elever har olika behov och förutsättningar för 
att nå upp till målen och därför måste undervisningen ske olika. Klassens elever arbetar med 
olika läroböcker beroende på deras individuella kunskapsnivå. Att hitta något som passar den 
enskilda individen, kan vara oerhört svårt enligt klassläraren. Vidare berättar läraren att det är 
viktigt att fånga upp det positiva som eleven kan och utgå från det. Det är också lika viktigt att 
samarbetet mellan föräldrar och lärare fungerar, som att hela dagen för barnen blir bra. Detta 
gäller särskilt för barnen med diagnos. Det är viktigt att alla parter strävar mot samma mål 
genom att upprätta åtgärdsprogrammen tillsammans.  
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5.3.3 Diagnosens konsekvenser 
Den enda nackdel som klassläraren kan se, är den stämpel som barnet får och har hela livet. Det 
har även uppmärksammats hos de äldre barnen att de som har en diagnos ibland kan använda 
diagnosen för att slippa göra saker. Läraren anser dock att diagnosen i stort är ett hjälpmedel 
och ett måste för hennes lärarroll då diagnosen ger större tillgång till resurser. Diagnosen gör 
också att läraren anser sig få större förståelse varför dessa elever inte når upp till målen alla 
gånger.  
 
5.3.4 Måluppfyllelse 
Utan diagnos anser klassläraren att det vore ännu flera som inte kan uppnå målen som 
styrdokumenten beskriver. Utan diagnos är det svårt att få resurser och det innebär att många 
som behöver hjälp inte får det den behöver. Oavsett diagnos eller inte är det svårt att uppnå 
målen med de resurser som finns, men det blir extra påtagligt med de barn som har diagnos. 
Målen för barn med diagnos måste vara realistiska och det är viktigt att ställa lagom krav så det 
finns chans att uppnå dem. Att vara medveten att alla har olika förutsättningar och det 
viktigaste är att arbeta med personliga mål och social mål.  
 
5.3.5 Sammanfattning 
Klassläraren ser att det kan vara svårt att utan diagnos undervisa alla på deras villkor, så att 
samtliga elever tar till sig undervisningen. Diagnosen underlättar hela situationen för såväl lärare 
och elev som förälder och gynnar även kontakten mellan dessa. Min tolkning är att läraren 
anser att diagnosen är ett hjälpmedel i sin roll som lärare. 
  
 
5.4 Intervjuperson: Rektor 
Rektorn arbetar på en skola i mellersta Sverige och har arbetet inom skolans verksamhet under 
många år. Under de senaste fem åren har rektorn haft sin rektorstjänst på en 4-9 skola där hon 
även undervisar till viss del.   
  
5.4.1 Diagnosens betydelse/närvaro i verksamheten 
Det är viktigt enligt rektorn att alla verksamma på arbetsplatsen har samma förhållningssätt. Att 
som pedagog inte döma på förhand utan hela tiden se till nuet och vilka förutsättningar som 
finns. Rektorn säger: ”finns det ett problem eller svårighet måste det lösas/underlättas på ett 
eller annat sätt oavsett diagnos”. Diagnosen ger i många fall pedagoger något att ha i 
bakhuvudet, att arbeta efter. Rektorn har ofta hört lärare påtala att de känner sig mindre 
misslyckade när de vet att orsaker beror på de problem diagnosen förklarar. Rektorn håller 
delvis med om detta men anser att diagnostisering tar lång tid och ett individanpassat 
arbetssätt/undervisningsmetod måste ske redan innan diagnosens framställande. Rektorn ser 
diagnosen som ett hjälpmedel men inte som ett måste, syftet med diagnos får inte vara att 
pedagogerna ska kunna arbeta med individen. Rektor säger att kommunen uttalat sig om att en 
diagnos inte får vara en förutsättning för ökade resurser. Samtidigt anser rektorn att de ibland 
tvingas använda diagnosen för att få respons från kommunen. Det får inte vara så att det är en 
förutsättning men diagnos gör det lättare att få pengar vilket inte kan skjutas under bordet. 
Följande citat speglar det: 
 

Rektorn: - Kommunen har sagt att diagnosen inte får styra mer hjälp till klassen, men verkligheten ser lite 
annorlunda ut får jag medge. 
Intervjuare: - Jasså? 
R: - Med en diagnos i bagaget är det lättare, även om de säger att det inte får vara så. 
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5.4.2 Diagnos och pedagogiska förhållningssätt/undervisning 
Rektorn har en syn där allas positiva sidor i första hand ska användas. Genom att arbeta med 
det eleverna kan, är det lättare att skapa en bra situation där man genom positiva sidor övar de 
svårigheter de har. Vidare vill rektorn påvisa att om elever som har olika svårigheter ges 
möjlighet till anpassad undervisning och omgivning, klarar de av skolan både kunskapsmässigt 
och socialt bättre. 
 
5.4.3 Diagnosens konsekvenser 
Diagnosen betraktas ofta som något negativt istället för att se det som en god sak i sig, om inte 
diagnosen används fel och blir en orsak att få stöd. Rektorn talar om att diagnosen blir vad 
samhället ger det för stämpel. Att sätta en diagnos kan verka stämplande om den används som 
utgångspunkt istället för att se ”nu har vi detta problem, hur ska vi gå tillväga?”. 
Konsekvenserna av en diagnos är både av negativa och positiva aspekter enligt rektorn. Det 
negativa är att det ofta sker av särskiljning av eleverna. De blir utsorterade och stämplade för 
något de inte kan rå för. Sedan att diagnos som tidigare nämnt ofta genererar pengar till skolan 
skiljer ut barnen ännu mer. Den debatt som skapas angående diagnos som negativ är enligt 
rektorn skapad av att svårigheter blir diagnoser, för att på detta sätt generera pengar. Rektorn 
påtalar klart och tydligt att det inte ska behövas diagnos för ökade resurser men ibland tvingas 
de använda diagnos som medel och det borde de skämmas över. 
 
5.4.4 Måluppfyllelse 
Rektorn har suttit med på många samtal om barn i olika varierande svårigheter och tycker att 
målen är suddiga och värdeladdade. Kunskapsinlärning går i perioder och alla individer tar in 
olika mycket vid olika tid. De personliga målen är det som ska värderas och de utgår från varje 
enskild individ. Läroplanen Lpo 94 ska självklart finnas med enligt rektorn men den måste 
användas utifrån den enskilda.  
 
5.4.5 Sammanfattning 
Rektorn anser att diagnosen i sig inte är negativ, det är mera saker än biologiska som 
bestämmer. Orsakssamband saknas ofta och diagnosen används helt fel, samtidigt som rektorn 
själv anser sig bidra till detta genom att de tvingas använda diagnos som medel att få hjälp till 
bra ”undervisning” där varje enskild individ kan ses och höras. Det framhålls att rektorn inte 
vill använda diagnosen som medel men samtidigt underlättar den resurser. Kunskapsmålen 
verkar komma i andra hand och de sociala målen i första enligt rektorns syn. Att varje barn får 
känna sig unikt, ha vänner, självförtroende, känna att de kan, vilket är väldigt viktigt för 
självbilden enligt rektorn. 
 
 
5.5 Sammanfattande tolkning av samtliga intervjuer 
I denna del kommer intervjuerna att ställas mot varandra och undersöka om det finns likheter, 
och skillnader mellan de olika yrkeskategorierna.  Det är denna sammanfattande tolkning som 
främst kommer att ligga till grund för den kommande diskussionen (se kapitel 6).  
 
Intervjuerna visade att diagnosbegreppet är ett omtalat begrepp inom lärarkåren, det finns 
många likheter men också ett antal skillnader. Dessa skillnader och ibland likheter finner jag 
väldigt intressanta då min tanke med dessa intervjuer är att finna olika synsätt angående 
diagnosens betydelse. De tre intervjuerna ger en väldigt begränsad syn men samtidigt speglas de 
intervjuades personliga syn. Förskoleläraren anser att diagnos är något att falla tillbaka på och få 
tips och idéer, men alla individer är olika, även om samma diagnos finns. Grundskoleläraren 
anser att diagnos är ett hjälpmedel såsom förskoleläraren men lägger större vikt vid att det inte 
skulle fungera utan en diagnos för vissa barn. Diagnosen ger grundskoleläraren stöd hur hon ska 
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lägga upp undervisningen och motivera sitt agerande. Detta tar alla tre intervjuerna upp mer 
eller mindre men rektorn och förskoleläraren är de som påtalar vikten av att inte bli beroende 
av diagnosen. Diagnosen i sig får inte bestämma om individen ska få anpassad undervisning 
eller omgivning. Utan alla i skolan ska få tillrättalagd skolgång.  Min tolkning är att både 
rektorn och förskoleläraren betonar med olika uttryckssätt att personen inte får blir diagnosen. 
Rektorn påtalar också att diagnosen inte ska behövas för att verksamheten ska fungera men 
verkligheten ser ofta annorlunda ut. 
 
Rektorn såg både för och nackdelar med en diagnostisering. Diagnosen kan underlätta för 
pedagogers arbetssätt men samtidigt så tog rektorn avstånd från att pedagoger gjorde sig beroende 
av diagnosens medföljande resurser. Detta trots vetskap att diagnosen har sina medföljande 
konsekvenser.  Rektorn anser att diagnosen fungerar som en metod för att få resurser även om 
det är skamfyllt enligt rektorn och det påvisar även förskoleläraren och grundskoleläraren. 
Förskoleläraren har i och med sitt arbete på en ren autismgrupp möjlighet att få resurser men 
påtalar att de inte skulle få samma möjlighet i annan förskoleverksamhet. Ståndpunkten visar att 
allas behov och förutsättningar inte kan tillgodoses i den vanliga förskolegruppen på grund av 
både kunskapsbrist om speciella behov och av resursfråga. Den största skillnaden mellan de 
olika yrkesgrupperna är hur de lyfter frågan angående konsekvenser av diagnosen. 
Stigmatisering, kategorisering och utanförskap är några av de risker som tas upp med diagnos. 
Klassläraren lyfte risken med diagnos som stämpling då diagnos sätts för livet, men denna anser 
att diagnosens nytta är av större vikt. Klassläraren påtalar även att utpekning av elever avstyrdes 
genom att arbeta med värderingsfrågor, som är mycket effektivt. Detta värderingsarbete fann 
jag inte hos rektor och förskolelärare utan klassläraren var den ende att påpeka detta.  
 
 
5.6 Reflektioner  
Intervjuerna gav möjlighet att fråga skol- personal om situationen och om min hypotes att 
skolan är beroende av diagnosen. Att skolan tvingas använda diagnosen som ett argument för 
att få tillgång till resurser, vilket litteraturstudierna explicerade. Genom intervjuerna har jag 
kunnat samla in information som lett till djupare förståelse, vilket den kvalitativa metoden 
söker. Även om det får tas i beaktande att denna intervju bara är genomförd på ett fåtal lärare. 
Intervjuerna ger ändå en inblick om hur verkligheten kan vara och vilka svårigheter pedagoger 
kan stöta på i sitt arbete.  Att diagnosen har betydelse på många olika sätt, för att skolan ska 
vara till för alla. Diagnosen kunde bland annat ses som ett berättigande av arbetsstruktur samt 
som hjälpmedel för extra resurser. Det framgår även en negativ betydelse av diagnosen då den 
kunde ses före individen. Intervjuerna ger en möjlighet till en helhet och en inblick i det som 
de teoretiska utgångspunkterna givit och därmed kommer vi in på nästa kapitel där 
intervjuerna utvecklas och diskuteras. 
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6. DISKUSSION 
Då var det dags att ”knyta ihop säcken” som talspråket säger. Här reflekteras och diskuteras de 
resultat och slutsatser som uppsatsen givit. Diskussion har sina teoretiska utgångspunkter från 
kapitel 3 och från kapitel 4 där den debattdiskussion som uppkommit sammanställs. 
Intervjuundersökning och teori bakas ihop till en helhet som förklarar alla valda delar i denna 
uppsats.   I syftet för denna uppsats ställde jag mig frågan till om diagnos har betydelse i den 
pedagogiska verksamheten, är den ett hjälpmedel eller inte? För att åskådliggöra detta valde jag 
att studera både hur forskning samt verksamhet förhåller sig till en diagnos och dess betydelse. 
Men innan jag kommer in på diskussionen angående uppsatsens syfte vill jag diskutera 
intervjustudiens validitet och reliabilitet.  
 
 
6.1 Metoddiskussion 
Min främsta ambition har varit att skapa en logisk uppbyggnad där valet av stoff till uppsatsen 
ska kännas relevant och betydelsefull, där syftet och tillhörande frågeställningar ska vara i fokus.  
De teoretiska utgångspunkterna ska kännas som ett underlag varför jag valde att undersöka om 
diagnosen är av betydelse i den pedagogiska verksamheten. Kapitel 3,4 och 5 avslutades med en 
kort eftertanke i form av reflektioner som kan ses väl så kort. Syftet med dessa var inte att 
sammanfatta kapitlet i sin helhet utan att allmänt knyta an till syftet för att samla tankar till 
kommande kapitel och denna diskussion. Det finns litteratur i det oändliga om detta ämne och 
den debatt som uppkommit främst i och med utgivelsen av Kärfves bok Hjärnspöken. Damp och 
hotet mot folkhälsan (2000a). Det var svårt att välja ur den oändliga högen, men jag anser mig fått 
med de viktigaste punkterna som berör uppsatsen syfte, även om mycket mer forskning skulle 
ha haft ett berättigande. Nedan kommer en redogörelse om hur resultatet av 
intervjuforskningen är tillförlitligt. 
 
6.1.1. Reliabilitet- Tillförlitlighet 
Reliabiliteten beskriver tillförlitligheten i det som görs. Intervjuer var ett bra sätt att använda 
för att finna det som syftet sökte. Jag var också medveten innan, att det kom att bli tre lärares 
personliga syn på diagnos och inget som kan tolkas som alla lärares syn. Genom intervjuerna 
hade jag också tillgång till att upprepa frågan vid oklarheter. Efter utskriften av intervjuerna 
erbjöd jag intervjupersonerna att ta del av det nedskrivna vilket inte de ansåg nödvändigt, utan 
de såg min sammanfattade tolkning vid intervjuns slutskede som tillförlitligt.  
 
6.1.2 Validitet 
Om kunskap är valid är den giltig, hållbar och välgrundad. Undersökningens giltighet är 
beroende av att man verkligen undersöker det som planerats. Syftet med denna uppsats var att 
skildra debatten om specialpedagogikens och diagnosens betydelse i den pedagogiska 
verksamheten. Fokus låg på att belysa diagnosens betydelse utifrån olika perspektiv på 
specialpedagogik och undersöka om dessa synpunkter speglas i skolans verksamhet. Själva 
urvalet av intervjupersoner har här en stor betydelse för validiteten och validiteten ligger också 
i själva intervjusituationen. Om flera intervjuer hade genomförts hade validiteten blivit 
betydligt högre. Det hade fortfarande varit deras personliga syn på diagnos men flera intervjuer 
hade skapat högre tillförlitlighet och därmed ökad validitet. Med andra ord hade 
validitetsutfallet men även tillförlitligheten blivit högre om fler intervjuer hade genomförts samt 
även att en specialpedagog hade funnits med som intervjuperson för att öka urvalsgruppen. Jag 
anser att validiteten i själva intervjuerna var god. Detta då en intervjustrategi användes där jag 
ställde strukturerade frågor som intervjupersonerna svarade på, detta gav effekt då jag kunde 
prova tillförlitligenheten i intervjupersonernas svar och även kontrollera mina egna tolkningar. 
Jag hade även möjlighet att återkomma till intervjupersonerna om jag kände att jag behövde 
klargöra svar som var dubbeltydiga. 

 26  



 
DISKUSSION 

6.2 Diskussion om motsättningarna i diagnosens betydelse 
I den forskning som tagits upp styrktes mina tankar om att inom det specialpedagogiska 
området finns motsättningar beroende på vilket perspektiv de tar sin utgångspunkt i. Den 
ledande framträdande person som vågar ta ställning och ifrågasätta det 
kompensatoriska/kategoriska perspektivet är Kärfve (2000a), docent i sociologi. Hon stöds i sitt 
relationella/kritiska synsätt men samtidigt är hon den som ensam tar upp en kamp mot det hon 
ifrågasätter.  Även Skrtics (1991) har ett relationellt synsätt och poängterar att svårigheter inte 
kan ses på ett enda sätt. Han anser att svårigheter ska ses ur ett vidare sammanhang där också 
utbildningsmiljön behöver studeras och att förekomsten av specialpedagogiska behov måste 
diskuteras. Förutom Kärfve tar även Johannessen (1997) upp detta då de talar om vikten att 
skolan kritiskt granskar de uppdelningar/kategoriseringar som används och vad som är av 
intresse i verksamheten. Forskare som jag kan se utgå från det kompensatoriska/kategoriska 
perspektivet som Kärfve ifrågasätter är bland annat Duvner (1997) och Gillberg (1996).  De 
beskriver diagnosens betydelse som nödvändig för att dessa individer ska få en god uppväxt.  
För att illustrera diagnosens betydelse har jag skapat en tabell där för och nackdelar ställs upp: 
 
Tabell.3 Diagnosens betydelse 

Ifrågasättande- ”Emot” (Kritiska/relationellt) Positiva – ”För” (Kompensatoriskt/kategoriskt) 
Diagnoserna blir hjälpen till individen, ej utifrån den 
enskilda. Resurser genom diagnos leder till att skolan 
missar sina egna brister 

Förutsättning för att lindra svårigheterna 

Individen blir svårigheten/diagnosen Medicinera för att reducera svårigheter 
Luddig diagnos- får oetiska konsekvenser Anpassa kraven 
Med diagnos flyr hopp om förändring Undvika återkommande misslyckanden 
Diagnoser är otydliga och ger inte ett giltigt värde på 
normalitet 

Undvika utveckling i antisocial riktning 

Missar den sociala interaktionen i diagnostiseringen Undvika utanförskap 
Stigmatiserade Öka förståelsen för svårigheterna för andra 
 
Det som jag tidigare tagit upp i kapitel 4, att jag i likhet med Nilholm (2003) har tolkat det 
som att skolans personal får svårt att agera utifrån den ena eller andra perspektivet. Detta då det 
finns olika syn enligt mig om vad som är det bästa för individen. De olika perspektiven 
poängterar olika saker som det viktigaste, vilket skapar en förvirring. Min tolkning är att 
skolans verksamhet hamnar i en spiral med olika synsätt som alla anser sig var det bästa. 
Styrdokument förordnar ett relationellt perspektiv medan praktiken ofta ser annorlunda ut. Det 
är i förhållningssättet till diagnos och dess användande det största dilemmat framkommer. Jag 
anser att intentioner och verksamhet inte alltid är sammansvetsade till en fungerade helhet. 
 
 
6.3 Diskussion om den pedagogiska verksamheten  
Det pedagogiska dilemmat som uppsatsen tagit upp (se kapitel 4) finner jag mig se i den 
pedagogiska verksamheten. Anledning till detta är grundskolelärarens åsikt om att diagnosen 
ger henne en förklaring till bakomliggande orsaker. Rektorn antyder i sin syn att en diagnos i 
sig inte är något negativt. Rektorn anser att det finns flera orsaker än de biologiska, exempelvis 
de orsakssamband som Kärfve (2000a/b) anser saknas i diagnos bedömningarna.  Det dilemma 
som jag finner i grundskolelärarens syn är i form av svåra val på grund av motstridiga krav. Att 
läraren känner sig tvungen att använda diagnosen för att få resurser. Detta sade också rektorn då 
skolan tvingas använda diagnoser för att få resurser till skolan. Diagnostiseringen blir något 
negativt, då rektorn anser att skolan tvingas använda individers svårigheter nedskrivna på ett 
papper som ett argument till mera hjälp.  Diagnosen blir alltså ett hjälpmedel för den 
pedagogiska verksamheten. Detta då det inte bara ger klassläraren bakgrund till varför vissa 
elever inte uppnår målen, utan också ett sätt att kunna få resurser så att målen har större chans 
att uppnås.  
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Jag finner mig se ett ytterligare dilemma där diagnosens betydelse är större än den borde vara. 
Särskilt då skollagen (1985:1100) tydligt beskriver att undervisningen ska ske utifrån den 
enskilda individen. Rektorn anser att ett individanpassat undervisningsmaterial måste arbetas 
fram långt innan diagnosen. Att fastställa en diagnos är en process som inte sker över en natt. 
Därmed utesluts inte ett bra arbetssätt även innan/efter diagnosen, med eller utan diagnos ska 
allas behov och förutsättningar tillgodoses. Rektorns syn avviker från grundskoleläraren då 
denne anser sig vilsen utan en diagnos. Detta då grundskolläraren inte visste om sitt agerande 
var rätt eller fel eller om strukturen passade för individen. Dennes största dilemma är att 
diagnosen blir ett måste för att hävda sin rätt både till hjälp och för att motivera sitt agerande. 
Rektorn har även synsättet att kunskapsinlärning går i perioder och alla individer tar in olika 
mycket vid olika tid. Detta stöds av Östros (2003-12-06) tal där han framhåller: ”Vi ska 
individualisera skolan med insikt om att barn är olika. De lär på olika sätt och i olika takt. Det 
är oerhört viktigt att hålla samman en skola och en skolidé”.  
 
Både rektorn, förskoleläraren och jag själv anser att diagnosen inte borde krävas för att den 
pedagogiska verksamheten ska fungera. En verksamhet där varje enskild individ får hjälp utifrån 
deras behov och förutsättningar som läroplanerna påvisar.  Detta visar även Östros (2003-12-
06) då han påtalar att det är viktigt att individer får hjälp tidigt. Han anser att det inte får vara så 
att insatser inte görs i ett tidigt skede, detta då det leder till ett ökat resursbehov under barnets 
senare skolgång. Det verkar vara så att denna inställning att diagnosen behövs förefaller sig vara 
det största dilemmat, detta då diagnosen ofta är ett medel att få resurser. Det som är värt att 
nämnas är att resursbegreppet enligt intervjupersonerna i första hand är förknippade med 
ekonomiska faktorer. Jag tolkar det som att rektorn helst förhåller sig till ett kritiskt perspektiv, 
där skolan ska vara tillgänglig för alla. Detta då skolans verksamhet måste kunna ändras enligt 
rektorn så att den passar varje enskild individ. Problemet är inte något individbundet utan 
hänsyn måste tas till omgivningen enligt rektorn. Klassläraren är den person som främst 
använder diagnosen som hjälpmedel eller hinder och den som mest poängterar, att avsaknaden 
av en diagnos skapar svårigheter för ett korrekt agerande. Inget direkt ifrågasättande om 
diagnosen betydelse utan ser den mera som en trygghet i sitt arbete.  
 
Den största skillnaden mellan de olika yrkesgrupperna är hur de lyfter frågan angående 
diagnosens konsekvenser. Stigmatisering, kategorisering och utanförskap är några av de risker 
som tas upp med diagnos. Klassläraren poängterar risken med diagnos som stämpling då en 
diagnos består livet ut men trots detta var nyttan med diagnosen större än stigmatiseringen. 
Enligt klassläraren så bedrivs ett arbete med värderingsfrågor som mycket effektivt dämpade 
eventuella utpekningar.  Både förskoleläraren och rektor var noggranna med att påpeka att 
diagnosen inte är personen, vilket också jag anser är viktigt att tänka på. Rektorn lyfter frågan 
om att diagnosen i sig inte är negativ, utan anser att det är i samhällets värdering av diagnosen 
som den negativa betoningen ligger. Vi i samhället värderar begreppet diagnos och ger genom 
denna värdering diagnosen en negativ stämpel. Avslutningsvis vill jag trycka på de svåra 
valsituationerna inom det specialpedagogiska området av diagnosens betydelse som denna 
intervjustudie tydligt påvisar. Alla de tre intervjuerna gav intryck om att de skulle vilja ha ett 
annorlunda system än det existerande.  Jag tolkar det som att de tvingas att använda ett 
kompensatoriskt/kategoriskt perspektiv medan framförallt rektorn helst vill förhåller sig till ett 
kritiskt/relationellt perspektiv där hela individens situation är viktig.  Utifrån de olika svaren 
som intervjuerna gett kan jag se att diagnosen fyller en stor och viktig funktion oavsett om de 
vill det eller inte.  
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6.4 Avslutande diskussion 
Av den litteratur som jag studerat under detta uppsatsarbete kan jag se att specialpedagogiken 
har en tradition att utgå från ett medicinskt- psykologiskt (kompensatoriskt/kategoriskt) 
perspektiv där problemet ligger hos den enskilda när den specialpedagogiska situationen ska 
bedömas. 
 
Jag kan se att redan under SIA-utredningen på 1970-talet började det att diskuteras om en 
skola med undervisningssvårigheter istället för elever i behov av särskilt stöd.  Detta var då ett 
brott mot den traditionella synen som förekom. Traditionellt sett var det individen som var 
problemets bärare, därför måste också lösningen finnas där. Begreppet barn i behov av särskilt 
stöd finns fortfarande kvar och diskussioner om benämningens giltighet sker ständigt, likaså sker 
en mer allmän utveckling av benämningar hela tiden. Genom litteraturen tog jag del av 
Nilholms (2003) vision där han tror att begreppet barn i behov av särskilt stöd i framtiden 
kommer att ändras och istället ska det talas om barns rättigheter. Detta finner jag väldigt 
intressant då det i olika styrdokument såsom Lpfö 98 och Lpo 94 tydligt beskrivs att varje 
enskilds behov ska tillgodoses och att det är skolans ansvar att detta sker. I förhållande till dessa 
styrdokument tycker jag att det ska vara fullt möjligt att genomföra Nilholms tankar. Att få bli 
respekterad för den de är, oavsett svårigheter och detta är essentiellt för att få en bra skolgång 
enligt mig. Det är ändå lagstadgat med obligatoriskt skolgång i Sverige. Det synsätt som nu 
blivit allt mer uppmärksammat är det som har ett mer sociologiskt förhållningssätt. Detta är det 
kritiska/relationella perspektivet där fokus riktas mot hela undervisningssituationen som 
individen befinner sig i vilket jag skulle kunnas jämföra med SIA-utredningens tankar om en 
skola med undervisningssvårigheter. Men trots att det finns klara intentioner i styrdokumenten 
(exempel, Lpo 94; Lpfö 98) att specialpedagogiken/pedagogiken ska ses ur ett mer 
kritiskt/relationellt perspektiv så finns det tydliga indikationer enligt mig och forskarna 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) på att man i praktiken fortfarande främst utgår 
från det kompensatoriska/kategoriska perspektivet.   
 
Det går att utläsa två klara läger som har skapat denna diagnosdebatt och debatten har varit 
polariserad med tydliga ytterligheter. Enligt mig finns det klart en biologisk och en social 
gruppering. Läkare är, anser jag, överens om vad som definierar diagnosen benbrott, magsår 
med fler. Dock är de inte överens om de neuropsykiatriska diagnoserna och dess kriterier, detta 
behöver vi pedagoger fundera över. Jag anser att kunskaper från olika vinklar och synsätt kan 
ge en helhetssyn som inte kan nås i annat fall. Men samtidigt finns en polarisering mellan de 
olika lägren som förvärrar arbetet med att använda diagnos, och debatten har spårat ur. Båda 
sidorna har kommit med personangrepp, och det finns tendenser till att envist hävda sitt revir 
istället för att arbeta för att hjälpa barn med dessa svårigheter.  
 
Skolan känner sig ofta splittrad enligt min tolkning då diagnos oftast inte är något som skolan 
och läroplaner (Lpo 94; Lpfö 98) eftersträvar. Diagnoser är ofta generella och det individuella 
behoven glöms bort till en viss del, vilket både Johannessen (1997) och Kärfve (2000a) påtalar 
då de saknar ett orsakssamband.  Jag har full förståelse genom egen erfarenhet inom förskole- 
och skolverksamhet att det är svårt att i den pedagogiska verksamheten förhålla sig till en 
diagnos, då dess följder i nuläget oftast är av just ett kompensatoriskt/kategorisk slag. 
Verksamma inom skolan verkar tvingas att använda det kompensatoriska/kategoriska synsätten 
även om de helst förhåller sig inom det relationella/kritiska perspektivet vilket är tragiskt. 
Skolan tvingas använda diagnosen som ett medel för att få de resurser som individerna behöver 
för att klara av skolans miljö.  
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Jag anser att experter exempelvis Gillberg (1996) ofta ser barnets diagnos som ett medicinskt 
konstaterande, vars mål är att garantera vård och terapi samt att den öppnar dörrar till olika  
ekonomiska och sociala resurser. Enligt mig påverkar diagnosen hela familjens uppfattning om 
barnet och ska en diagnos sättas ska det ses som ett hjälpmedel att få en helhetsbetonad 
”omsorg”. Duvners (1997) åsikt kan jag delvis dela i bemärkelsen att det kan bli lättare för 
föräldrar att förklara barnets beteende för skola, grannar och släktingar genom att ha stöd av en 
diagnos. Detta bekräftande intervjustudien då en diagnostisering av en individ medförde 
resurser för att klara av undervisningen, vilket även de teoretiska utgångspunkterna visade på. I 
intervjustudien var det främst klassläraren som kände att en diagnos gav hjälp till agerande och 
en förklaring till varför svårigheten finns. Intervjupersonerna kände att utan en diagnos är det 
svårare att hävda sitt behov av resurser.  Förskoleläraren påtalar att personalen kan bemöta 
barnen på deras villkor, bland annat på grund av att gruppens storlek är anpassad till de enskilda 
individerna. Genom detta tycker förskoleläraren att personalen kan se den enskilda på annat 
sätt, än vad denne tror hade kunnat vara möjligt i en ”normal” förskolegrupp. Detta då 
resurserna inte skulle räcka för den individuella undervisningen som dessa individer behöver. 
Förskoleläraren anser också, att även om kunskap om diagnosens innebörd är ett bra bagage är 
det inte hela sanningen. Utan att varje enskild individ måste ses. Det finns också en fara med 
diagnostisering både enligt mig och motståndare till diagnostiseringen exempelvis Kärfve 
(2000a/b). Det fästs för mycket uppmärksamhet vid barnets svårigheter istället för att betona 
det som är positivt, eller göra barnet oansvarigt för sina egna handlingar med hänvisning till 
diagnosen. Jag anser att en diagnosterm inte alltid tar hänsyn till barnets utveckling genom att 
förändras och påverkas av förhållanden i omgivningen. Alla barn är individuella och en diagnos 
ger inte tillräcklig vägledning för specifika stödinsatser, utan stödet måste utgå från barnets 
individuella svårigheter. Enligt mig kan inte ett barns svårighet förklaras med en enda orsak. 
Därför kommer det aldrig att finnas en enda lösning, som kan passa alla enligt mig. Jag delar 
Kärfves ståndpunkter och i och med det tar jag ett kliv till det kritiska perspektivet.  

 
Vid varje termin återkommer barnen, nya ansikten - men med samma sorts svårigheter. Men 
hur kommer det sig att verksamma inom skolan har så svårt att hantera dessa problem. Varför 
lär man inte i större utsträckning av erfarenheter och hittar nya annorlunda sätt att hantera 
problemen på? Barn är olika och barn kommer alltid vara olika, såsom alla individer är. Detta 
sägs så ofta och styrdokument som exempel Lpo 94 och Lpfö 98 påtalar att barn ska bemötas 
utifrån sina olikheter. Men måste en diagnos vara ett sätt att bemötas utifrån dessa olikheter? 
Tidigare i denna uppsats nämndes Elinder (2000) som anser att om forskningseliten får styra 
kommer diagnostiseringen att tiodubblas. Bara detta påstående gör mig skakad, är dessa siffror 
ett resultat av att skolans verksamhet idag använder diagnosen som ett sätt att hävda rätt till 
hjälp? Jag skulle kunna dra den parallellen i och med att intervjuerna klart visar att en diagnos 
underlättar för vidare resurser. Resurser handlar i första hand om ekonomiska faktorer, även 
om Haug (1998) ser resurser som både elevförutsättningar, lärarkompetenser, utrustning med 
mera. Dock påtalar han att debatten om resurser likväl hamnar i ekonomiska diskussioner som 
intervjustudien tydligt påvisar. Haug påpekar att pengar ser ut att vara det viktigaste vilket 
intervjuundersökningen också bekräftade, oavsett svar kom resursfrågan i fokus. Även Östros 
(2003-12-06) tog upp skolans ansvar att kunna tillgodose det individuella behovet, han påtalar: 
”De ska få hjälp tidigt naturligtvis. Det får inte vara så att man inte gör insatser i tidigt skede för 
barn i skolan. Då behövs det ju mer resurser, inte att man, drar undan resurser för skolan”. Det 
finns klara bevis på att detta sker enligt mig, och frågan är varför det inte görs något mer 
konkret från högre beslutsfattare. Jag anser att genom att använda diagnos som ett sätt för ökade 
resurser granskar skolan inte sina egna brister i omgivningen eller undervisningen utan ser 
diagnos som något konkret som kan förklara ett beteende/svårighet. 
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Genom detta citat påtalar Kärfve (2000a) sin ståndpunkt: ”Om tio procent av alla barn i 
normalskolan inte tål den miljö som tillhandahålls där - är det inte skäl nog för att förbättra 
skolmiljön” (Kärfve 2000a, s.215). Även Haug (1998) beskriver detta genom att säga: ”Vad är 
det i skolan som har hindrat dessa barn från att få utbyte av sin skolgång?” (Haug, 1998, s.44).  
Såväl Kärfve och Haug anser vidare att faktumet att skolan kan vara problemet bortses ifrån, 
och omgivningen ifrågasätts inte som en orsak till individers svårigheter. Min fundering är, om 
samhället stämplar cirka tio procent av befolkningen som abnorm, är det inte dags att ifrågasätta 
vilka intressen och vilka som tjänar på detta? Elinder (2000) avslutar sin artikel med att påstå att 
neuropsykiatriska diagnoser kan ersättas med en diagnos på skola och samhälle. Han använder 
begreppet kulturell diagnos vilket kan ses som en sammanfattning av det som tidigare 
redogjorts för. Diagnosens betydelse speglar sig i det kulturella, det vill säga hur samhället 
speglar och värderar en diagnos.  

 
Diagnosen - hjälpmedel eller hinder, som är denna uppsats titel, är efter detta uppsatsarbete inte 
enkel att entydigt svara på. Det finns många olika aspekter och förståelsesätt, vilket gör det svårt 
att säga vad som är rätt eller fel. Genom intervjustudien framkom att diagnosen fyller olika 
funktioner och därmed anser jag att diagnosen idag har en given plats i skolan även om så inte 
borde vara fallet. Jag bara hoppas att den gynnar individen och inte bara är ett sätt för skolan att 
hävda sin rätt till resurser för att tillgodose det individuella behovet vilket strider mot lagar och 
förordningar. Det har under arbetets gång blivit allt tydligare att det är vad som händer i 
vardagsarbetet som är fokus för mitt intresse. Det känns som det är viktigt att studera vardagen 
och reflektera över vilka budskap som förmedlas. Det är vi i samhället som påverkar situationen 
vi befinner oss i. Jag, i likhet med bland annat Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) 
anser att förståelsen av olika problematiker är knutna till de dominerande vetenskapsparadigm 
och politiska normsystem som styr. För att ha möjlighet att förstå mänskliga handlingar är det 
viktigt att se på situationen utifrån bland annat historiska, politiska och institutionella 
sammanhang.  
 
Ett absolut krav är dock, att ifall diagnosen ska finnas kvar inom skolvärlden måste den ändras i 
sitt användande och synsätt. Det är helt oacceptabelt enligt mig att skolan sätter en stämpel på 
barn för att få ökade ekonomiska resurser. Diagnosmanualerna måste omarbetas som även 
Kärfve (2000a) och Haug (1998) påtalar. Hänsyn måste tas till även sociala, kulturella och flera 
andra faktorer. 
 
 
6.5 Vidare forskning 
Det finns många olika vinklingar på vidare forskning som skulle vara intressanta för att erhålla 
djupare förståelse. Utifrån den litteratur som denna uppsats studerat och utifrån de intervjuer 
som genomförts är nedanstående några förslag som jag gärna ser forskning inom. 

• Regeringens och kommunens syn på diagnos 
• Barnets syn på diagnos, hur ser de på den hjälp eller hinder som diagnosen medfört 
• Genusperspektiv på diagnostisering  
• Politiska styrningars påverkan på skolans synsätt på barn i behov av särskilt stöd 
• Barn i behov av särskilt stöd eller barnets rättigheter? 
• Vad innebär utebliven hjälp i förlängningen?  
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BILAGA 1.  
 
DSM IV 
Kriterier för ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM-IV. Detta enligt 
socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se). 
 
A. Antingen (1) eller (2): 
1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat 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 skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter. 
b) har ofta svårt att bibehålla 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 (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna). 
e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter. 
f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. 
skolarbete eller läxor). 
g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läx material, 
pennor, böcker eller verktyg). 
h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli. 
i) är ofta glömsk i det dagliga livet. 
 
2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex månader 
till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 
 
Hyperaktivitet 
a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still. 
b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar 
på sin plats en längre stund. 
c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen 
(hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet). 
d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla. 
e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”. 
f) pratar ofta överdrivet mycket. 
 
Impulsivitet 
a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 
b) har ofta svårt att vänta på sin tur. 
c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar). 
 
B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet skall 
ha funnits före sju års ålder. 
C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen (”some impairment from the 
symptoms”) föreligger inom minst två områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 
D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning (”there must be 
clear evidence of clinically significant impairment”) socialt eller i arbete eller studier. 
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E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 
utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av 
någon annan psykisk störning. 
 
Undergrupper 

• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, (ADHD) i kombination. Både 
kriterium A1 och A2 har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna. 

• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen bristande 
uppmärksamhet. Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men 
inte kriterium A2. 
 

• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen 
hyperaktivitet/impulsivitet. KriteriumA2 har varit uppfyllt under de senaste sex 
månaderna, men inte kriterium A1. För personer (i synnerhet vuxna och ungdomar) 
med symtom som inte längre helt uppfyller kriterierna skall ”i partiell remission” också 
anges. 
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BILAGA 2.  
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
1. Hur ser du på diagnosens betydelse/närvaro för den pedagogiska verksamheten du för?  
 
2. Anser du att skolan lever upp till Lpo 94: s och/eller Lpfö 98: s intentioner beträffande 
skolans ansvar att tillgodose varje enskild elevs skilda förutsättningar och behov?  
 
3. Ger diagnosen dig bättre möjlighet att uppnå styrdokumentens intentioner? 
 
4. Ser du några problem med att utan diagnos uppnå verksamhetens mål för eleverna? 
 
Temapunkter + sammanfattning utifrån intervjufrågorna: 

• Diagnosens betydelse/närvaro i verksamheten 
• Diagnos och pedagogiska förhållningssätt/undervisning 
• Diagnosens konsekvenser  
• Måluppfyllelse  
 
• Sammanfattning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 




