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Abstract 
 
Syftet med denna studie är att undersöka varför man på vissa skolor låter 

diagnostisera sina elever, medan man på andra skolor till synes undviker det. 

Uppfattningar och upplevelser av begreppet diagnos har studerats. Studien har för 

avsikt att spegla synen hos pedagoger och skolledning. Litteraturstudier och 

semistrukturerade intervjuer på fältet har varit de redskap som använts. Likaså har 

tidigare forskning beaktats för att dels kunna jämföras med, dels kunna användas till 

förförståelse för erhållna tolkningar av intervjusvar. Intentionen att försöka kreera 

mer kunskap utöver redan befintlig eller att med hjälp av en analys, som påverkats 

av fenomenografisk analys, det vill säga studera hur fenomen uppfattas av 

människor, har varit vägledande och styrande i arbetet. Slutsatsen i analysen av 

intervjuerna har blivit att det finns skillnader mellan skolor i synen på och 

uppfattningen om diagnos. Skillnader förelåg mellan skolledare och klasslärare, 

medan likheter finns mellan specialpedagoger och speciallärare. Slutsatsen dras att 

skillnaderna beror på om det finns känsla av att kunna påverka diagnostisering eller 

inte ute på skolorna. 

Ämnesord: diagnostisering, diagnos, fostran, specialpedagogik, fenomenografi, 
fenomenologi    
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1 Inledning 
I detta kapitel går jag igenom dispositionen och beskriver bakgrunden till studien 

ifråga, ifrån mitt perspektiv sett. Dessutom tar jag fram och belyser studiens 

begränsning samt slutligen syften och frågeställningar i studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Jag inleder med att i kapitel 2 omnämna tidigare forskning och kallar detta kapitel 

Litteraturöversikt. Här finns även begreppsformulering medtaget. I metoddelen i 

kapitel 3 omnämner jag själva den kvalitativa metoden jag använt och som bygger på 

en fenomenologisk metod. Efter kapitel 4, där jag går igenom resultaten och 

redovisar svaren utifrån de 6 frågeställningar som intervjuerna byggde på, går jag in 

på själva kategoriserandet. Detta kapitel utgör kategorier som jag själv funnit, men 

som inte kan kallas fenomenologiska, därför att jag sökte svar på frågan för eller 

emot diagnos. Kapitel 6 är analys och slutsats av min undersökning. Nästsist har jag 

diskussion i kapitel 7 och slutligen är det sammanfattning av arbetet som kapitel 8. 

 

 

1.2 Bakgrund 

Frågan som jag ställde mig under mina praktikperioder på tre olika grundskolor i en 

och samma sydsvenska kommun var: hur kunde inställning och undervisning och 

slutligen också diagnos eller inte, skilja sig så markant från skola till skola? Jag tyckte 

mig se att det är skolandan på skolan som styr, och jag ville se om det stämde. 

Skolandan kan ju vara så mycket och jag ville förstå vem som egentligen tyckte vad, 

och iså fall varför. Under vägen kanske jag skulle få svar på vem som påverkar vad, 

om det var pedagogernas syn som rådde, om det var skolledningens eller någon 

eller något annat (elever, föräldrar, politiker, ekonomin) som rådde och därmed 

påverkade och i slutänden också styrde. Jag blev väldigt nyfiken på detta, och jag 

sökte finna den röda tråden i diagnostiseringsfrågan på skolor. 

   

Problematiken med diagnos eller inte diagnos är central i hela västvärlden och 
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det som jag har förstått genom att jag bott utomlands,  är att synen på diagnos och 

syndromdiagnos i framför allt USA är någonting på en gång väldigt vanligt så till vida 

att man talar om det, allmänt, men att det samtidigt fortfarande uppfattas som 

någonting fult, i alla fall utav dem vilka står utanför och tittar på.  Tabubelagt är det 

alltså inte, men det är ett område som expanderar och väcker känslor och åsikter. 

Liksom så ofta är USA ett föregångsland och övriga nationer väljer att imitera 

tillvägagångssättet. Så också Sverige och därför väljer jag att ta med 

diagnosdebatten som den skrivs om i USA. Här citeras fritt översatt från engelskan 

följande:  
 

Varför har diagnos av AD/HD fått så mycket uppmärksamhet på sistone? Man kan 

knappast se på TV eller läsa en tidskrift utan att se reklam för ny och förbättrad 

medicinering av barn diagnostiserade med den här åkomman. Med all uppmärksamhet i 

media, populärvetenskapens press, som den här åkomman har erhållit, så har 

benämningen AD/HD vuxit till epidemiska proportioner.  Forskare uppskattar att från tre 

till fem procent av alla skolbarn har blivit givna diagnosen AD/HD (American Psyachiatric 

Association 2000). AD/HD är tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor (Barkley 

2000). Uppskattningar indikerar att AD/HD-diagnosnivån har ökat med 400 procent sedan 

1988 (Stein 1999), fastän explosionen av åkomman synes begränsad till USA. På varje 

250 barn som diagnostiserade och behandlade med AD/HD, går det bara ett barn som 

samtidigt skulle ha blivit diagnostiserad i hela Tyskland, England, Frankrike och Italien 

tillsammans (Furman 2002). Förutom mängderna av ökad förekomst, så har 

benämningen blivit nästan som en förolämpning. Som förälder till ett barn med AD/HD, 

kan du hitta tröst i att du är inte själv mot all explosionsartad information, tjänster och 

medicineringar ämnade att behandla AD/HD. Man kan också känna sig förvirrad av så 

mycket information, mycket av det motsägelsefullt. (Honos-Webb, 2005, sid. 1,2) 
 

I Sverige har det varit aktuellt, då det i media med både dagspress och radio 

aktualiserats då och då. Jag väljer här att nämna dagspress (BLT, 2007-10-03) då en 

kvinna trätt fram och berättat hur hon önskar att hon skulle ha blivit diagnostiserad 

som ung istället för som gammal. Det verkar finnas en spänning mellan att vilja bli 

diagnostiserad eller inte. Vuxna kan ta till sig och bestämma över sig själva, medan 

barn vill vara som alla andra och samtidigt inte kan bestämma om diagnos eller ej, 

utan är beroende av omgivningens beslut. Det här har också uppmärksammats i 

radioprogram och jag väljer att nämna två av dessa: Sveriges Radio P4 i Halland, 

2007-09-03 (http://www.sr.se/cgi-bin/halland/nyheter/artikel.asp?artikel=1573914) samt Sveriges 

radio P4 Gävleborg, 2007-04-30, (http://www.sr.se/cgi-

http://www.sr.se/cgi-bin/halland/nyheter/artikel.asp?artikel=1573914�
http://www.sr.se/cgi-bin/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=1340308�
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bin/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=1340308).  I Halland berättade reportern att köerna var 

mellan 4 och 8 månader för att få diagnos på ADHD, autism och Aspergers syndrom. Detta 

gällde barn och ungdomar med dessa neuropsykiatriska problem och anledningen till köerna 

sades vara brist på kompetenta neuropsykologer. I Gävleborg skriver och berättar reportern 

samt skolfickan ”Caroline” om hur det var att efter 15 år upptäcka och få sin ADHD 

diagnostiserad som vuxen. Det kändes inte alls bra att inse att allt hade kunnat vara 

annorlunda enligt flickan själv, nu vuxen och själv förälder. Gunilla Gerland skriver vidare 

om detta i sina böcker som är självbiografiska då hon skriver och beskriver hur det är 

att ha autism (Gerland, 2003). Gunilla Gerland reser också runt och föreläser om att 

vara vuxen och ha autism. En annan författare som skriver om det här med diagnos 

på gott och ont är Karin Zetterqvist Nelson (Zetterqvist, 2003) i sin bok med samma 

namn; Dyslexi- en diagnos på gott och ont: barn, föräldrar och lärare berättar. Som 

titeln säger så berättar föräldrar och lärare om fördelar och nackdelar med att få 

diagnos som barn. Och detta handlar då om diagnosen dyslexi. 

 

1.3 Studiens begränsning 

Jag valde att koncentrera mig på en sydsvensk kommuns tre grundskolor F-9, och 

där intervjua skolledare, klasslärare och specialpedagoger och speciallärare om 

diagnos. Jag valde inte att intervjua elever som intentionen var från början, ty det 

blev ett alltför stort arbete och torde vara uppslag till ett ytterligare examensarbete 

eller annat forskningsarbete. Intervjuerna var upplagda så att de skulle spegla 

uppfattningar och upplevelser av begreppet diagnos, och meningen från början var 

att se om det fanns likheter och eller skillnader mellan skolorna vad gäller diagnos. 

Därför valde jag tre skolor istället för två skolor, ty det visade sig då jag läst igenom 

litteratur om intervjuer, att det kan vara både bra och dåligt att känna de vilka man 

intervjuar (Kvale, 1997), och jag kände en del personal på de två skolor jag tänkt 

inkludera från början. 

 

Vid uppringning av skolledare på den ena av de här två skolorna, fick jag beskedet 

att specialpedagogerna/speciallärarna för år 6-9 gått i pension och att ny personal, 

som enligt skolledaren själv var ”icketypisk” för skolan ifråga, hade börjat, så därför 

valde jag att kontakta ytterligare en skola i kommunen, totalt tre skolor. Icke-typisk 

menas här att det inte var så mycket diagnostiserande som förr på skolan. Jag valde 

http://www.sr.se/cgi-bin/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=1340308�
http://www.sr.se/cgi-bin/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=1340308�
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därför att kontakta en tredje skola också med tanke på att den andra skolan av de 

två, hade fått besked om att högstadiet eventuellt skall läggas ner inför nästa läsår 

på grund av besparingsåtgärder och demografiska problem. Det här kunde innebära 

att skolans personal kanske kunde bli påverkad av nedläggningshoten och därmed 

svara ickerepresentativt för den skolan. Men jag reflekterade över saken och 

bestämde mig för att ändå välja den här skolan. Mina reflektioner lät mig förstå att 

det nog trots allt kunde vara intressant att se hur upplevelsen och synen av diagnos 

på de två skolorna jag från början tänkte kunde te sig. Sagt och gjort. Jag hade 

dessutom under min instudering av litteratur, och som jag redan nämnt, förstått att 

det kunde vara skillnader på om man på förhand kände de vilka man skulle intervjua, 

så därför valde jag att ta med en skola där jag inte satt min fot tidigare, nämligen den 

tredje skolan omnämnd. Tilläggas kan att det visade sig bli långt fler som jag aldrig 

träffat, vilka jag intervjuade på de skolor där jag varit förut. Och detta var med tanke 

på att studien blev bredare än från början: inkludering av förskola tillsammans med 

obligatoriska grundskolan. Dessutom var intervjusituationen likadan för alla och alla 

reagerade olika på den, oavsett om jag kände dem tidigare eller ej. Jag kommer att 

kommentera detta närmare i metod- och resultatdel. 

 

Så begränsningen blev en frågeställning fast till tre skolor med tillhörande förskolor, 

en studie med avsikt att visa vad skolledare, klasslärare, 

speciallärare/specialpedagoger tyckte och kände om diagnos eller inte diagnos. 

 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att se om det går att förstå varför vissa skolor låter 

diagnostisera elever, medan andra skolor ej gör så. Undersökningen syftar också till 

att söka se om det finns en röd tråd på skolan (skolledare, specialpedagoger, 

speciallärare, klasslärare) och hur deras syn och uppfattning om diagnos eller inte 

styr diagnostisering eller ej. Min avsikt med studien är vidare att få en reflekterande 

inblick i hur de inblandade upplever och uppfattar diagnos. Studier har gjorts där 

rektorer och speciallärare tillfrågats, men mitt syfte med den här studien är att se om 

det finns någon så kallad linje som alla från förskolan till högstadiet på en och 
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samma skola följer. Med syftena i åtanke har jag vaskat fram följande 

huvudfrågeställningar som bygger på de intervjufrågor som finns i bilaga 2: 

• Hur upplever intervjupersonerna inflytandet över diagnos och stöd i skolan? 

(fråga ett och fem)? 

• Uppfattas diagnos, positivt, negativt eller neutralt av intervjupersonerna? ? 

(fråga tre och sex)? 

• Hur ser respondenterna på ansvaret för diagnos i skolan? (fråga ett, två och 

fyra)? 
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2. Litteraturöversikt 
Litteraturöversikten börjar med en kort överblick av svensk utbildningshistoria och hur 

det utvecklats till att bli som det är i dag. Sedan omnämner jag forskare som 

Christopher och Carina Gillberg och Eva Kärfve ur deras olika perspektiv om DAMP.  

Jag väljer att inte ta med Eva Hjörne, ty det är inte relevant för mina resultat att 

nämna alla som är för eller emot diagnosen DAMP. Eva Hjörne är dock inne på Eva 

Kärfves linje, mot DAMPdiagnos och Gillberg. Jag berör kortfattat dyslexi och 

dyskalkyli, eftersom det hänger samman med diagnoser och läs- och 

skrivsvårigheter. Empirin jag använder och begreppen, diskuterar jag även här, så att 

allting förstås från en och samma synvinkel. Jag förstod nämligen att diagnos kan 

uppfattas och förstås från många håll och på många sätt, ty det vanliga sättet att 

prata om diagnos är de diagnoser som kommunen, läromedel och Skolverket förser 

skolorna med. Diagnoser jag var intresserad av var både medicinska och 

psykologiska eller så kallade neuropsykologiska diagnoser såsom DAMP, ADHD, 

autism, Aspergers och autism.  

 

2.1 Skolsvårigheter i svenskt historiskt perspektiv  

Kategoriseringar av elever, vilka inte passar in i skolsystemet, har varierat men 

funnits sedan lång tid tillbaka i Sverige. Det var nämligen en nykulturell nyorientering 

och pedagogisk debatt då den svenska medelsklassen föddes under 1700-talet 

(Richardson, 2004). År 1745 tillsattes en utredningskommitté, den så kallade 

uppfostringskommissionen, som framlade reformförslag, men kyrkan ställde sig helt 

avvisande och därför genomfördes dessa förslag ej. Men debatten om uppfostran tog 

sin början redan där i och med att man ville modernisera skolan med matematik, 

naturalhistoria, fysik och ekonomi som obligatoriska ämnen i både gymnasiet och 

trivialskolan. I trivialskolan ville man införa även bokhålleri som obligatoriskt ämne. 

”Alla har behov av undervisning men inte samma slags undervisning, hette det i en 

av dessa skrifter som skickades in till uppfostringskommissionen” (Richardson, 2004, 

sid. 44). 
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Den allmänna folkskolan som kom 1842 med folkskolestadgan var en milstolpe i 

svensk historia på många sätt. Nu kunde alla sätta sina barn i skola, och därmed 

kom inte bara nya barn in i skolan, det kom in nya problem också med barn från 

familjer där skolvana och studier inte fanns (Sundqvist, 1994; Trent, 1994). 

Folkskolestadgan hade föregåtts av en livlig pedagogisk debatt om både folkskolan 

såväl som lärdomsskola. 1825 års uppfostringskommitté med bland andra C. A 

Agardh, J. J. Berzelius, Erik Gustaf Geijer, Hans Järta samt Esaias Tegnér var 

medlemmar i det som kom att kallas snillekommittén. Det som snillekommittén gav 

upphov till var två falanger med liberalism mot konservatism. Liberalerna krävde 

medborgerlig uppfostran av alla samhällsmedborgare, medan konservatismens 

förespråkare tyckte att statens engagemang endast skulle gälla 

religionsundervisningen. Dessutom ansågs det allmänt vara en fara för ordningen 

och samhällets stabilitet och lugn, om den breda massan skulle få utbildning i andra 

ämnen än kristendomskunskap, eftersom resultatet ändå bara kunde bli så kallad 

”halvbildning” (Richardson, 2004, sid.56). En nutida forskare är Magnus Tideman 

(Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson et al., 2004) som skriver 

om definitionen av normalitet och avvikelse i skolan. Han har även forskat om 

nedskärningar i grundskolan (Tideman, 2000) och där individuella förklaringsmodeller 

för avvikelse belyst ökad social kategorisering av elever med svårigheter i skolan. 

Magnus Tidemann, vilken disputerade i Socialt arbete vid Göteborgs universitet 

2000, har i sin forskning av ”Normalisering och kategorisering” redovisat studier av 

frågeställningar kring rekryteringar av elever till särskolan. Tidemann har bland annat 

funnit att det finns ”stor variation mellan kommuner och skolområden vad gäller de 

faktiska kriterierna som kommer till användning som motiveringar för olika 

skolformsplaceringar och hur undervisningen ordnas för elever med 

utvecklingsstörning” ( Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001,sid.52).Han har 

haft som utgångspunkt i sin forskning den konstaterande ökande övergång till 

särskola från grundskola. 

 

Utvecklingen har numera gått framåt så långt, att en elev kan få betyg där den så 

kallade ”pysparagrafen” eller undantagsbestämmelsen kallad (www.skolverket.se) har 

använts som ett instrument. Detta dels för att helt enkelt kunna sätta betyg på en 

elev, dels för att kunna sätt rätt betyg på eleven ifråga. En elev kan få MVG i idrott 

trots att eleven är handikappad, och det här var inte möjligt innan den här så kallade 

http://www.skolverket.se/�


 12

”pysparagrafen” kom till. Från Skolverkets hemsida med publikationer finns följande 

citat: 
Ska det synas i betygsdokumentet att hänsyn tagits till 

undantagsbestämmelsen? Svar: Enligt den så kallade 

undantagsbestämmelsen i 7 kap. 8 § i grundskoleförordningen för 

grundskolan och SKOLFS 2 000:134 för gymnasieskolan får läraren vid 

betygsättningen bortse från enstaka betygskriterier om det finns särskilda 

skäl. Av betygsdokumentet framgår inte om en lärare har tagit hänsyn till 

undantagsbestämmelsen eller inte. Det kan dock vara lämpligt att i samråd 

med eleven och elevens vårdnadshavare, informera t.ex. gymnasieskolan 

om en elevs särskilda behov av stöd. 

Citatet säger oss att det finns lagar och förordningar som vi lärare kan använda som 

instrument i vårt yrke, lagar och förordningar som skulle kunna vara till stor hjälp. Om 

det här skriver forskare Inga-Lill Jacobsson i sin avhandling Diagnos i skolan. En 

studie av skolsituationer för elever med syndromdiagnos. Hon skriver vidare att om  

fler pedagoger verkställde de politiska beslut som tagits och fattats, skulle inte 

specialpedagogik och specialundervisning behöva vara lösningen på den 

misslyckade pedagogiska differentieringsfrågan (Jakobsson, 2002). 

Specialpedagogiska frågeställningar i dag, säger Jakobsson, handlar framför allt om 

att skapa förutsättningar för alla elever till lärande, utan att för den sakens skull 

behöva lämna den sociala gemenskapen i klassen, ofta benämnd som inclusion, 

inclusive education (Clark, Dyson & Millward, 1995; Clark, Dyson, Millward & 

Skidmore, 1997; Clark, Dyson & Millward, 1998; Svenska Unescorådet, 2001) eller 

inkluderande undervisning (Ahlberg, 2001). Forskare Heimdahl Mattson ser 

integrering, segregering och inkludering som begrepp som ”används för att beskriva 

graden av delaktighet och gemenskap för personer med funktionshinder i skolan och 

i samhället i stort” (Heimdahl Mattson, 2001, sid. 14) Man kan gå tre vägar i skolan 

enligt Heimdahl och det är följande tre: första vägen är att ignorera funktionshindret, 

andra vägen att se eleven som mycket speciell och den tredje vägen är inkludering 

och att läraren har kompetens att möta och ta ansvar för alla elever. Synen på 

specialpedagogik och specialundervisning låter jag i min undersökning symboliseras 

av uppfattningar och upplevelser av stöd och diagnos som jag ser och tolkar av 

svaren som getts av dem som intervjuats. 
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2.2 DAMP och ADHD ur Gillberg & Gillbergs perspektiv 

DAMP står för Deficits in Attention, Motor control and Perception och ADHD står för 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aronson, Hagberg & Gillberg, 1997).  I 

Sverige är de neuropsykiatriska diagnoser som förekommer i offentlig debatt i media, 

oftast av symptombeskrivande neuropsykiatrisk art (Börjesson, 1999). Exempel på 

dessa diagnoser är ADHD, DAMP och dyslexi. ADHD kan ibland stå som två 

begrepp AD/HD som det då skrivs, men jag väljer att endast ta med begreppet som 

ett enda stort begrepp. Jag vet dock att just Gillberg och Gillberg är de som skiljer på 

det här med ADHD och AD/HD då de anser att symptomen kan uppstå var för sig 

eller tillsammans. Med var för sig menar jag här att det då är som 

koncentrationsstörning/uppmärksamhetsstörning och/eller 

hyperaktivitet/hypoaktivitet. 

  

Christopher Gillberg skriver redan i sin skrift Barn med DAMP/MBD (Gillberg, 1993, 

sid.17) tydligt: 
Det finns ingen tvekan om att den typiska konstellationen av problemen vid 

DAMP kan diagnostiseras vid 6-årsåldern och under de första skolåren. I 

svåra fall kan diagnosen ställas långt tidigare, ofta redan i 4-årsåldern. Och 

föräldrar med barn med svår DAMP har ofta varit bekymrade (på grund av 

”oförmågan att lyssna”, överaktiviteten, den sena talutvecklingen, 

klumpigheten) redan under barnets tre första levnadsår. På 

barnavårdscentralen har både sjuksköterska och läkare ofta (men långt ifrån 

alltid) kunnat bekräfta föräldrarnas iakttagelser, men symtomen har inte alltid 

varit så uppenbar att en säker diagnos kunnat ställas. 
Här påpekar Gillberg det angelägna i att diagnosen är klar innan barnet böjar skolan, 

så att adekvat information kan lämnas till barn, föräldrar och lärare. Detta kan bara 

ske genom att diagnosen ställs påpekar Gillberg vidare i sin skrift (Gillberg, 1993) 

genom att man besvarar följande sex frågor och då minst två frågor besvaras med ja:  

• Är barnets ordförråd onormalt litet? 

• Är barnets penn- eller kritfattning omogen? 

• Är barnets teckningar omogna? 

• Spiller och sölar barnet ovanligt mycket? 

• Har barnet svårt att förstå motsatser som lång-kort? 

• Vill barnet ofta byta sysselsättning? 
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Christopher Gillberg har inte bara behandlat DAMP utan också autism i sina böcker 

och i sin forskning. Han skriver bland annat i sin bok om autism (Gillberg, 1992) att 

det fortfarande kan vara möjligt att det underdiagnostiseras barn med infantil autism, 

framför allt hos relativt begåvade barn. Christopher och Carina Gillberg skriver vidare 

i Läkartidningen (2002) om kung Karl XII, samt om de fyra olika systemen för att i 

forskning och kliniskt kunna diagnostisera Aspergers syndrom: ICD-10 (WHO, 1993) 

DSM - IV (American Psychological Association, 1994) Gillberg och Gillberg-

kriterierna och kriterierna listade av Szatmari et al (Szatmari, 1989). Gillberg talar 

vidare för sina egna kriterier, vilka var de som publicerades först och som används 

mest i klinisk vardag. Dessa diagnoskriterier för Aspergers syndrom enligt Gillberg 

och Gillberg (Gillberg, 1989) är väldigt preciserade och innebär i stora drag att minst 

fem av de sex huvudkriterier som de benämner, måste uppfyllas, och 

huvudkriterierna består i sin tur av tre till fem underkriterier, förutom den motoriska 

klumpigheten som bara har ett kriterium. Huvudkriterierna är följande: Stora 

svårigheter i fråga om ömsesidig social kommunikation, Monomana, snäva intressen, 

Tvingande behov att utföra rutiner och intressen, Tal- och språkproblem, Problem 

ifråga om icke-verbal kommunikation och Motorisk klumpighet. Gillberg och Ödman 

(1994) skriver att det är långt ifrån alla barn som får diagnosen före skolstart. Detta 

gäller åtminstone beteendestörningar och DAMP, och här säger författarna att det är 

särskilt viktigt med en screeningverksamhet före eller i samband med skolstart. 

 

2.3 DAMP och ADHD ur Eva Kärfves perspektiv 

Då det helt klart blivit svallvågor efter debatten mellan Gillberg och Kärfve anser jag 

det adekvat att kortfattat återge denna. Kärfve disputerade på häxprocesser och har 

kommit att beskyllas för att själv vara ute på häxjakt mot hjärnspöken och alla som 

står för dem. Så när Eva Kärfves bok Hjärnspöken DAMP hotet mot folkhälsan 

(Kärfve, 2001) kom var den ett hett inslag i debatten med Christoffer Gillberg och 

Carina Gillberg. Boken mottogs dock gott av bland andra Lars H. Gustafsson, känd 

barnläkare och författare, medan den sågades totalt av bland andra Åsa Moberg, 

känd författare och journalist, dotter till Vilhelm Moberg. En som var både för och 

emot var Håkan Eriksson, neuropsykiatrisk expert vid Uppsala Akademiska sjukhus, 

då han tog upp och ville varna för neuropsykiatrins paradargument inför det kritik av 

det slag som Kärfve för fram: 



 15

 De drabbade barnen (och deras föräldrar) skulle om inte annat, uppleva 

diagnoserna som befrielser, därför att de äntligen får tillkortakommandena 

förklarade. Med mitt neuropsykologiska perspektiv kan jag försäkra att de 

neuropsykiatriska diagnoserna i allmänhet är godtyckliga etiketter med 

dagsländekaraktär. De rymmer faktiskt sällan något av det man bör kräva av 

vetenskapliga förklaringar. (Kärfve, 2001 sid. 1) 

 

Docenten i sociologi och leg sjuksköterskan Kärfve går till hård attack genom att 

säga: ” det finns, påstår vissa forskare― och dessa forskare har just nu ordet i 

Sverige ― neurologiska störningar som sägs ge upphov till beteenden vilka in till 

förväxling liknar de som andra ― ”normala”― människor uppvisar när de utsätts för 

social orättvisa.” (Kärfve, 2001, sid. 12). Hon säger vidare att det är de påståendena 

som hon i boken Hjärnspöken avser att granska. Hon väljer att ta upp MBD, DAMP 

och menar att det inte gått en dag under år 2001 som hon inte läst någon litteratur 

om DAMP och att hon likafullt måste medge att bilden varken blir klarare eller 

entydigare bara för att det är mer som skrivs. Hon går också till hård attack mot det 

amöbaliknande tillstånd som begreppet DAMP antagit genom sin så kallade 

komorbiditet (samsjuklighet), det vill säga att DAMP samexisterar med en sjuklighet 

av annat slag: DAMP och ADHD eller DAMP och Aspergers eller DAMP och 

uppförandestörning eller DAMP och tics. Hon säger också att kriminalitet, 

arbetslöshet, långtidssjukskrivningar (oavsett orsak), rökning, och låg 

socialgruppstillhörighet har kunnat ses som markörer för DAMP, och på så sätt har 

det blivit ett tvärvetenskapligt fenomen. 

 

Hon kritiserar Gillberg för vad han skrev i sin bok ”Ett barn i varje klass” där han 

beskrev det som svårigheter med DAMP. Nu är DAMP ett eller många 

funktionshinder och Gillberg har beskrivit ett trettiotal funktioner. Kärfve kritiserar 

starkt vad som anses normalt för sörpling, det vill säga hur gammal får man vara och 

ändå sörpla. Hon kritiserar också ordförrådsfunktionen, ty det kan vara familjens 

bildning eller sociala bakgrund som ligger till grund för vokabulärens vara eller icke 

vara. Hon nämner att formeln ”Ett barn i varje klass” har myntats av Russel A Barkley 

och handlar om ADHD och där åtminstone en i varje klass har denna störning. Hon 

skriver vidare: ”Men om Barkleys räkneexempel håller betyder det att det i Sverige 



 16

(med betydligt större skolklasser) finns minst två neuropsykiatriskt handikappade 

barn i varje klass. ” ( a.a. , sid. 215). 

 

Hon avslutar sin bok med att skriva om amfetaminpreparats användande vid DAMP 

och beskriver biverkningarna som är många: förtvining av binjurarna, 

dopamincellerna bedövas och reagerar inte längre normalt på och kan därför inte 

fatta omdömesgilla beslut även då preparatet sätts ut. Så förutom tillvänjning så finns 

alltså risk för avtrubbning av känslor såsom motivation och glädje enligt Kärfve (a.a. 

sid.227). 

 

2.5 Dyslexi och dyskalkyli 

Stöd i klassrummet och utanför är oftast matematik- eller läs- och skrivbaserade och 

hänger samman på ett eller annat sätt. Det här stämmer inte alltid, men ofta. 

Diagnoser av olika slag såsom dyslexi och DAMP hänger också samman säger 

forskare och i sin bok ”Dyslexi vad är det” tar författarna Christopher Gillberg och Maj 

Ödman upp symtombilden hos en dyslektiker (Gillberg & Ödman, 1994) som sägs ha 

samma symtom som barn med DAMP: oförmåga att lystra, bristande koncentration 

och uthållighet, motorisk överaktivitet, dålig kontroll av grov- och finmotorik, tal- och 

språkproblem samt perceptionsstörningar. Gillberg och Ödman säger vidare att detta 

beror på att 80 % av barn med DAMP får diagnosen dyslexi under sina första skolår. 

Det är enligt författarna oklart hur många barn med dyslexi som har symtom på 

DAMP. Gillberg skriver vidare (Gillberg & Ödman, 1994, sid.93) att: ”för flickor med 

normal begåvning och svår dyslexi finns det anledning att utreda misstanken om s.k. 

skör X-kromosom. Även hos pojkar kan det finnas skäl att överväga sådan 

undersökning. Ibland har man nytta även av andra undersökningsmetoder, t ex 

hjärnröntgenundersökningar av olika slag samt mätning av blodflödet i hjärnan.” Så 

diagnostisering av dyslexi är enligt Gillberg och Ödman (a.a.) en stor lättnad för både 

barn och föräldrar, men de framhåller betydelsen av uppföljning av och med 

ytterligare åtgärder i form av läs- och skrivträning. Någonting som också kan ge 

upphov till dyslexi är neuropsykologiska farmaka mot t ex epilepsi, allergi och 

psykiatriska sjukdomar. Alltså kan dyslexi uppstå som en biverkningseffekt. 
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Begreppet dyskalkyli innebär inte enbart bristande förmåga att utföra beräkningar 

(Malmer; Adler, 1996), utan mer riktigt försämrad eller nedsatt förmåga i matematik. 

Matematiksvårigheter används synonymt, likaså har Olof Magne (Magne 1973, 1994) 

beskrivit det som dysmatematik.  Enligt Nationalencyklopedin, NE, (2007) betyder 

det: ”Specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt 

ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att 

utföra enkla räkneoperationer.” Ibland kan störningar i räkneförmågan uppstå vid 

skador i speciella delar av hjärnan. Det är en oroande stor grupp med elever som har 

matematiksvårigheter. I de lägre årskurserna är det 3-6 %, medan det är ca 20 % vid 

slutet av grundskolan (Malmer; Adler, 1996, sid.25). Författare Gudrun Malmer 

nämner någonting intressant och det är att förvånansvärt litet skrivits om 

kombinationen matematiksvårigheter och dyslexi. Dock fann hon något hos de 

engelska forskarna T R Miles (1983) och L S Joffe (1983, 1990) där de funnit att 

merparten av de dyslektiska eleverna har matematiksvårigheter. Citat ur boken 

Dyslexia and Mathematics (Miles & Miles 1992): 

” All or most dyslexics have mathematical difficulties of some kind, but these can be 

ovecome [sic] to varying degrees and in some cases dyslexics can become extremely 

successful mathematicians (sid. 17; T R Miles)” 

 

“If one is talking about dyslexia one is talking about a constellation of difficulties…It is 

clear that written language and school mathematics share a lot of common features.(s.8; 

T R Miles. Källa: Joffe 1983).” 
 

Vid diagnostisering av dyskalkyli görs utredningar som bör bestå av följande tre 

delar: neuropedagogisk bedömning, neuropsykologisk och psykologisk bedömning 

samt neuropediatrisk eller medicinsk bedömning (Malmer & Adler, 1996, sid.190). 

Flertalet barn med från början specifika läs och skrivsvårigheter och 

matematiksvårigheter, får ofta mer allmängiltiga svårigheter därför att de undviker 

övningar. Då uppstår kunskapsluckor som är svåra att reparera. De kan också vara 

svåra att särskilja från biologiska förklaringsmodeller eller så kallade 

pseudodyskalkylier vars grunder är psykosociala och känslomässiga, alltså beroende 

på annat som stör och ligger i vägen. 
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Det är ett alltså ett helt annat spektrum av diagnoser som används i matematiska 

sammanhang, och det är nedanstående karakteristika och kriterier som behöver 

uppfyllas för att de olika spektra skall gälla och åtgärder sättas in enligt Lind Nilsson 

och Gustafsson (Lind Nilsson & Gustafsson, 2006). Vid dyskalkyli ställs ofta 

diagnoser, som kanske inte någon mer än lärarna vet om. Men diagnoserna i 

matematik måste och behöver finnas, för att mycket hjälp ges och behöver ges till 

elever som är svaga i matematik. Lind och Gustafssons bok Ledarskapets inre och 

yttre resa refererar i sin tur till Engström (1999, sid.9) vilken lyfter fram 

specialpedagogiska frågeställningar i matematik, och pekar på följande kriterier som 

karakteristiska: 

• ”Defektorientering – eleverna stämplas som defekta/störda, som utrustade 

med en avvikelse från det normala. Räknefel ses som symtom på avvikelse. 

• Diagnostänkande – det går att ställa en säker diagnos, avvikelsen uppfattas 

som ett faktum. 

• Stigmatisering – eleven stämplas t.ex. som ”dyskalkylektiker”. 

• Avvikelsen/defektens ”svårighetsgrad” mäts och defekten behandlas genom 

lärarens intervention med ett specialpedagogiskt program.” 

 

 

2.6 Empirisk ansats 

Empiriska metoder har jag studerat innan jag gjorde min studie. Jag valde en teori 

baserad på teorin fenomenografi.  Hur jag kommit fram till det här ställningstagandet 

beskriver jag i följande textavsnitt. Vetenskapliga förhållningssätt finnes ett antal och 

bland dem är positivismen, hermeneutiken samt så kallade empirinära ansatser till 

vetenskap och forskning. Positivismen, som grundades av den franske sociologen 

Auguste Comte i mitten av 1800-talet, försökte dra gränslinje mellan vetenskap och 

icke-vetenskap (metafysisk spekulation, religion, etik och politik) byggde teorin på att 

genom språket ”formulera en hypotes och sedan genom observation, dvs. genom 

empirisk prövning testa hypotesen.” (Patel & Davidsson, sid.27). Man ville och vill 

helt enkelt förklara företeelser. Här visade det sig snart dock att positivismen tappade 

sin status som filosofisk skolbildning, ty det visade sig vara omöjligt att separera teori 

och observation, därför att man redan har så kallade privata teorier inom sig som 

filtrerar informationen under observationen. Positivisterna fick därför backa och 
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omformulera, mjuka upp verifieringsprincipen flera gånger om, ända tills man nöddes 

erkänna att det var tveksamt om det går att separera teori och verklighet. 

Hermeneutiken sägs vara positivismens raka motsats och betyder ungefär 

tolkningslära och är nuförtiden en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och 

försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Under 1600-och 

1700-talen var hermeneutiken en metod för tolkning av bibeltexter, och man övergick 

sedermera till att tillämpa metoderna för tolkning av icke-religiösa texter. (Patel & 

Davidsson, sid.28). En hermeneutiker menar att mänsklig verklighet är av rent 

språklig natur, och det är genom just språket som man kan skaffa sig kunskap om 

det genuint mänskliga. Det var i huvudsak två typer av fenomen som tillskrevs en 

innebörd i hermeneutiken: mänskliga handlingar och kulturella artefakter, inkluderat 

texter. (Edling & Rydgren, sid.64). De mänskliga handlingarna har varit mer 

omtvistade, ty handling med skäl för eller avsikt med, är det skillnad på till skillnad 

från beteende med avsaknad av avsikt. Ett exempel här är fallande löv kontra flyende 

gnu. Lövet är förvisso ej mänskligt, men det är ju inte heller gnun, så fallande 

svettdroppe vid extremt stark värme kontra flyende misshandlad människa är ett 

bättre exempel.  Konsekvenserna av ett sådant här tänkande i en studie som denna, 

blir att handlandet eller uppfattningen av diagnos inte är ett beteende med avsikt med 

eller skäl för, och att det skulle vara förutsägbart att säga hur utfallet eller resultatet 

skulle bli, om det hade varit ett sådant beteende med avsikt eller skäl för. Med andra 

ord skulle man med en studie som denna i så fall kunnat säga på förhand hur 

människor skulle ha svarat på intervjufrågorna. Möjligtvis skulle man ha kunnat tolka 

svaren, om man inte vetat i förväg och istället verifierat utsagorna.  Därför valde jag 

att titta närmare på de benämnda empirinära forskningsansatserna dit Grounded 

Theory, fenomenografi och etnometodologi räknas. De skiljer sig från och är 

alternativ till positivismen och hermeneutiken, då både positivismen och 

hermeneutiken tror att det bakom de empiriska ytfenomenen finns ett djup, 

förståelsebaserat eller teoretiskt. 

 

Produktion av ny kunskap är det som hägrar och gör att forskning alltid sker, 

människan vill förbättring helt enkelt, såsom hon alltid velat i evolutionens anda. Den 

kvalitativa ansatsen har jag valt med tanke på att analysmaterialen blir verbala, 

eftersom vi vill ha reda på tolkningar och förståelse av människors upplevelser 

snarare än mätbara statistiska analyser, så kallade kvantitativa ansatser (Patel & 
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Davidson, 2003, sid.14) Jag har valt den empiriska intervjutekniken med 

fenomenografiskt perspektiv därför att jag söker efter mönster, jag söker sambanden 

som finns bakom det omedelbart observerbara. Ansatsen utvecklades av Marton 

under 70-talet som en induktiv metod att studera lärande, och att söka nå bortom den 

då rådande positivistiska traditionen och ”tänket”.  

 

Husserl, den tyske filosofen vilken levde och verkade under 1900-talets början, 

grundade fenomenologin. Ett begrepp som i sin rena form dock sällan har tillämpats 

praktiskt i forskning, men har inspirerat kvalitativ forskning, främst genom att då göra 

just UPPLEVELSER till fokus. Fenomenografin är besläktad med fenomenologin 

såtillvida att UPPFATTNINGAR studeras och hur fenomen i omvärlden uppfattas av 

människor. Fenomenologin går ner på djupet och ner till essensen, det vill säga det 

som blir kvar då man skalat bort allting som går att skala bort.(Torgny Ottosson, PPP, 

2007-11-14).  Fenomenografen tittar istället på det som varierar, till skillnad från 

fenomenologen som tittar på gemensamma drag. Heidegger utvecklade sedan 

fenomenologin som existensfilosofi, och vidare därefter i existentiell och dialektisk 

riktning av Sartre och Merleau-Ponty (Kvale, 1997, sid.36) 

Rent metodiskt går fenomenografen tillväga på följande sätt och det är så jag har 

analyserat mina intervjuer. Intervjuer som är öppna och kvalitativa används som 

råmaterial. Intervjupersonerna beskriver med egna ord fenomen. Transkribering av 

intervjuer görs i nästa steg och sedan sker den så kallade fenomenografiska 

analysen i fyra steg: 

1. bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 

2. uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 

3. kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, samt; 

4. studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. (Patel & Davidsson, 

sid.33) 

Forskaren skall alltså här läsa och läsa av underliggande mönster, samt sortera 

materialet tills mönstren blir tydliga. Överlappningar får inte finnas, för det skall vara 

entydigt till vilken kategori utsagorna härrör. Utfallsrummet blir resultatet av analysen 

och utgörs av de olika systemen av kategorier. Då människan är och utvecklas hela 

tiden, syftar inte fenomenografin till att finna slutgiltiga lagbundenheter, utan just 

mönster. 
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2.7 Begreppsdiskussion 
Triangulering är någonting som poängteras i samband med analysarbetet, och enligt 

Kjær Jensen (1995, sid.94) ”en raffinering av ett allmänt gott råd, nämligen att se en 

sak från olika sidor”. Andra forskare (Hammersley & Atkinson 1987) menar att 

triangulering kan ses som en lös analogi med navigation. Har man varit till sjöss och 

navigerat där, förstår man fördelen med att ha två landmärken varifrån man kan 

lokalisera sig på en karta. Det finns olika slags triangulering som Denzin  (Denzin, 

1970) identifierat redan 1970: forskartriangulering, datatriangulering, teoretisk 

triangulering samt metodisk triangulering. Jag väljer att göra egentligen tre utav de 

fyra, det är bara forskartrianguleringen som automatiskt går bort eftersom jag skriver 

och analyserar själv, inga fler forskare utöver mig med andra ord. Triangulering kan 

också enligt vissa författare (Trost, 2005, sid.17) formulera flera frågor om nästan 

samma sak och på så sätt ringa in sjökortspositionen. 

 

Analyserandet rad för rad i mitt ”tusensidorsprojekt” är det som Glaser (1987) och 

Starrin m fl (1991) förordar och rekommenderar, därför att denna noggrannhet enligt 

Starrin och Glaser (a. a.) är av betydelse för att koder skall växa fram. Och det är ju 

det som min analys syftar till: koder som blir till mönster. Hammersley och Atkinson 

(1987, sid.215) definierar fem olika sätt att organisera och författa texten, nämligen 

följande: ”The natural history, the chronology, narrowing and expanding focus, 

separating narration analysis” samt ”thematic history”. Man kan också välja 

fallbeskrivningar. I mitt fall and väljer jag det minskade och vidgade fokuset, 

antagligen uppblandat med lite kronologi och kanske även lite tematiskt.  

      

Semistrukturerad intervju är vald och då får man vara uppmärksam på att termen 

struktur kan beteckna hela studien i sig eller frågorna och de eventuella 

svarsalternativen för sig. Man kan således bestämma på förhand vilket man väljer, 

det vill säga man måste veta vilken betydelse, och vilket begrepp (innehåll, 

betydelse) man själv tillskriver termen, det namn och den beteckning som någonting 

har. Termerna har jag därför valt att beskriva i mitt arbete, samtidigt försökte jag 

under intervjuerna ge samma begreppsbakgrunder, men självklart kan jag ej styra 

deras förkunskaper som kan vara väldigt olika. 
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Enligt Jan Trost är intervjun inte något utbyte av synsätt eller åsikter (Trost, 2005, 

sid.30), utan intervjuaren söker efter den intervjuades beteende och känslor och den 

informationen tillhandahålles, och kvar mellan dem blir ingenting mer än större 

förståelse av sig själv, medan de varseblivna verbala och icke-verbala svaren finns 

kvar hos den som intervjuat. Trost talar om två relationer, så kallad symbolistisk 

interaktion, och relaterar samtidigt till Steinar Kvale som menar att det finns en 

relation mellan den intervjuade och intervjuaren. Jan Trost säger att det bara finns 

luft mellan dem. Jag väljer att hålla med Kvale, för jag har sett och upplevt att det blir 

en relation som man bär med sig, livet ut. Även om det bara är ett enda möte, ett 

enda tillfälle man träffas och utbyter frågor och svar, så finns det kvar.  
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3 Metod 
Jag hade för avsikt i tankestadiet av studien att enbart ha med två högstadieskolor 

och med induktiv forskning, d v s på upptäckandets väg istället för på bevisets väg, 

följa och se vart min kvalitativa undersökning ledde. Det som jag från början tänkte 

undersöka var ett ganska vitt och brett område med många olika frågeställningar 

som handlade både om inklusion vs exkludering, homogena grupper vs 

ickehomogena grupper, och diagnos eller ickediagnos. Det blev ett naturligt 

avsmalnande i min tankegång, ty jag hade själv sett så pass stora skillnader på just 

två skolor, att mitt intresse och min nyfikenhet väckts att studera diagnosfrågan, och 

enbart den. Jag förstod att med den frågeställningen skulle jag indirekt få svar på 

andra frågor. I andra examensarbeten om diagnos har slutsatsen varit att elever och 

föräldrar behöver intervjuas förutom skolpersonal, så därför hade jag tänkt ta med 

elever över 15 års ålder så att forskningsetiska principer från humanistiska 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet följs (Vetenskapsrådet, 2006, elektronisk). 

Men verkligheten visade sig vara en helt annan och endast en elev över 15 år med 

diagnos ADHD fanns på de tre skolorna, så därför valde jag bort den möjligheten att 

intervjua bara en enda elev. 

  

3.1 Metodval 

Kvalitativ eller kvantitativ undersökning, eller en kombination av båda, det var frågan 

jag först ställde mig efter att ha formulerat problemställningarna. Efter att ha läst en 

del litteratur såsom framför allt Kullberg (1996) och Dysthe (1996) bestämde jag mig 

för att kvalitativ undersökning passade mitt eller mina syften bäst. Därutöver förde 

jag så kallad forskardagbok under studiens gång och reflekterade över mina tankar 

och ändringar av tankar. Kullberg skriver bland annat i sin bok Etnografi i 

klassrummet: 
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”En av förutsättningarna för att en lärare ska få grepp om undervisningens komplexitet 

och sin egen roll i olika undervisningssammanhang är att lärare kan distansera sig till 

både sin undervisning och till [sic] sig själva. Ett konkret sätt att uppnå denna distansering 

kan vara att kontinuerligt skriva dagbok, reflektera över vad som händer i klassrummet 

och försöka klargöra vilka antaganden som ligger bakom den. Att kontinuerligt skriva 

dagbok utgör datainsamlingsredskap i etnografiska studier. I sådana 

forskningssammanhang används dagboken som en del i en fortlöpande analys i vilken 

forskaren har tolkat dagens händelser och reflekterat över innehållet i dessa. Ett av 

syftena är att upptäcka något som kan utgöra utgångspunkt för en fortsättning. Således 

kan det uttryckas, att det etnografiska forskningsredskapet dagboken används just som 

ett distanseringsredskap.” (Kullberg, 1996, sid. 134). 

 

Jag spelade som sagt in intervjuerna och lyssnade sedan av dem och skrev 

ordagrant ned allt som sagts, även det som inte sades såsom hur personen var eller 

tolkades vara just då. För att få förförståelse för vad personerna sade och menade så 

inledde jag alltid med prat, mer eller mindre långt, för att helt enkelt känna in 

(Thomsson, sid. 134) och få igång intervjun, dock fick inte den inledande fasen bli för 

lång av intervjun, eftersom det då tenderade att bli en långdragen historia istället för 

den utlovade kvarten som det skulle ta och oftast tog.  

 

Analysen sedan blev både kvalitativ genom att söka finna mönster och koda svaren: 

både det som sades och det som inte sades (Torgny Ottosson, Kristianstad, 2007-

11-28). Men jag gjorde också jämförelser och därmed en kvantitativ analys genom att 

se om det fanns signifikanta skillnader mellan skolorna (Maria Nylén Feldt, 2007). 

Kvantitativ analys har jag gjort genom att jag jämför i resultatdelen hur de olika 

skolorna speglar uppfattningarna om diagnos som finns bland respondenterna. Detta 

redovisade jag i tabellform. 

 

3.2 Pilotstudie 

Jag genomförde en testintervju, så kallad pilotstudie på en väninna som mycket 

kritiskt kunde säga om frågorna var bra eller dåliga, Hon är lärare sedan 15 år och 

har arbetat på högstadium som kemi- och biologilärare samt speciallärare. Därför 

valde jag att göra endast en intervju. Den första intervjun på riktigt sedan, kan man 

nästan säga också blev en provintervju, ty det visade sig att bandspelaren hakade 

upp sig då jag skulle ta bort en sekvens. Det som behövde justeras efter pilotstudien 
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var att jag lade till en fråga, samt förstod att det skulle behövas förklaring till många 

frågor, däribland frågan om Vygotskijs Zone of Proximal Development. Jag valde att 

inte skriva till förklaringar till frågorna, utan att istället förklara då jag märkte att 

respondenterna tvekade. Om de förstod fel, men var tvärsäkra, så rättade jag dem 

inte, utan frågade om efteråt, så att svar skulle fås i alla fall.  

 

 

3.3 Undersökningsgrupp 

Det var allt som allt tre skolor: grundskola med tillhörande förskola, i en och samma 

sydsvenska kommun som var med i studien. Alla skolorna var utanför stadskärnan, 

och att det blev så var och är helt enkelt att inga skolor, f-9, finns i centrum. De vilka 

jag intervjuade var totalt 23 stycken, varav sju stycken var från skola A, åtta stycken 

från skola B samt åtta stycken från skola C. Skola A var minst med ca 167 elever 

totalt och där intervjuades följande personer: en rektor (f-9), en specialpedagog (f-

skola), en förskollärare, två lärare (år1-3), en speciallärare (år5-9) samt en lärare 

(år7-9). Skola B var störst med 760 elever och där intervjuades: en rektor (f-skola och 

förskoleklass), en rektor (år 4-6), en specialpedagog (f-skola), en förskollärare, en 

specialpedagog (år4-6), en lärare (år4), en speciallärare (år 7-9) samt en lärare (år 7-

9). Skola C då slutligen var mellanstor med 675 elever och följande urval av 

intervjupersoner: en rektor (f-skola), en specialpedagog (f-skola), en förskollärare, en 

rektor (år5-9), en specialpedagog (år3-5), en lärare (år5), en speciallärare (år6-9) 

samt en lärare (år6-9). Inalles blev det 23 stycken och det var bara en intervju som 

gjordes som gruppintervju med två stycken intervjupersoner samtidigt och det var 

med de båda lärarna på skola A i år 1-3, detta med tanke på att de arbetar 

tillsammans, men jag gjorde det enbart en gång, ty det var svåranalyserat sedan.  

Det var med andra ord fem skolledare, åtta specialpedagoger/speciallärare samt tio 

klasslärare vilka intervjuades och fördelningen mellan skolorna var: Skola A: sju 

stycken, skola B: åtta stycken och slutligen skola C: åtta stycken. 

 

3.4 Genomförande 

Telefonsamtal till berörda skolledare gjorde jag först där jag förklarade att jag 

önskade att de skulle medverka i en intervjustudie som skulle mynna ut i det här 



 26

examensarbetet.  Jag förklarade vidare att mejl med tydliggörande brev skulle 

sändas till dem och på så vis började proceduren av etablering av kontakt med de 

olika skolorna (se bilaga ett). Efter det togs kontakt med övriga via både e-post och 

telefon, och alla var väldigt positiva och tillmötesgående. 

 

Undersökningen utfördes som semistrukturerade intervjuer där inga frågor skickades 

ut på förhand till de intervjuade, utan de fick samma utgångspunkt att läsa igenom 

frågorna och ställa frågor både innan och under tiden som intervjun pågick. 

Inspelning med mp3-bandspelare användes till 20 av intervjuerna. En ville ej spelas 

in och de sista två blev intervjuade med anteckningar p.g.a. att bandspelaren måste 

lämnas tillbaka tidigare. Snöbollstekniken var det som användes i enstaka fall på två 

av skolorna och där jag ej fick tillräckligt med respons i början av kontakterna med de 

rektorer jag kontaktade från början. Snöbollstekniken innebär enligt Torgny Ottosson 

(föredrag 2007-11-29) att man får tips om fler lämpliga respondenter vid 

intervjutillfällena, och att dessa är adekvata i sammanhanget. Själva tekniken är med 

andra ord en halvstrukturerad intervju med semistrukturerade frågeställningar där 

varje intervjuperson pekar ut personer, vilka intervjuas vid nästa intervjutillfälle 

(Löfqvist, 1999). Löfqvist refererar här till Hjern och Porter som menar att det är som 

snöbollskastning med den här tekniken (Hjern & Porter, 1983, s.175). Enligt 

Denscombe (2000, sid. 24) är det så att: ”Urvalet växer som en snöboll i takt med att 

de nytillkomna personerna i sin tur ombeds att föreslå två eller flera som skulle kunna 

tänkas ingå i urvalet.” Effekten blir då snarare snöbollsrullning än snöbollskastning. 

 

3.5 Bearbetning 

Genomlyssning av och nedskrivning av intervjuerna gjordes omgående efter varje 

intervju. Detta gjordes för att det tog tid att lyssna igenom och få ned allting på 

papper, i snitt sju till åtta gånger längre än själva intervjuerna. Intervjuerna varierade 

alltifrån åtta minuter till 30 minuter i längd. Om det var någonting speciellt med själva 

situationen i fråga, så nedtecknade jag det i pappersformen av intervjun, och det blev 

en del av data-trianguleringen. Jag läste genom och läste genom och åter läste 

genom mina nedskrivna intervjuer och lät det också gå lite tid för att kunna smälta 

intrycken från de olika mötena med människor. Sedan gjorde jag själva analysen, 

den fenomenologiska som består av tidigare nämnda steg:  
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1. bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 

2. uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 

3. kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, samt; 

4. studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

Enligt Torgny Ottosson (2007-11-29) kan den kvalitativa analysen bestå av tre delar: 

beskrivande, sorterande samt relaterande. Dessa tre delar är tre olika nivåer och 

därmed olika djup i analysen. Man kan välja att stanna vid nivå ett, den beskrivande, 

och man kan även fortsätta till nivå två och nivå tre. Jag fortsatte så att jag kom till 

någonstans mellan nivå två och tre: det vill säga jag försökte mig på att relatera de 

sorterade bitarna samtidigt som jag vävde samman dem så att nivåerna 

överbryggades och blev till ett stort mönster som gick att se. 

  

Jag kodade intervjuerna så att det blev tre skolor A, B och C istället för deras riktiga 

namn. Sedan gjorde jag fråga för fråga, en i taget och sökte se likheter och 

skillnader. Då jag hört, lärt och förstått på föreläsning1 att det är vanligast med två till 

sex kategorier, kunde jag hitta mina sex kategorier som det visade sig bli till slut. Det 

var precis som om analysarbetet behövde tid att mogna, för att man skulle kunna se 

mönster i alla utsagorna. Jag valde att stanna i mitt analysarbete i det skedet då jag 

börjat relatera de olika kategorierna. Sedan kan man såklart fortsätta i all oändlighet, 

men jag valde att stanna här. Tolkningen baserades på de svar som redovisas fråga 

för fråga, samt sedan i kategorier. Jämförande mellan skolorna gjordes också då det 

varit mitt huvudsyfte från början. Enligt Anna-Liisa Närvänen i sin bok om kvalitativa 

analyser (Närvänen, 1999) är det sättet att formulera problemet och sätten att ställa 

frågorna, det som pekar ut vilka metoder som kan användas för studien. Det här 

innebar för mig att jag valde att göra en kvalitativ undersökning i första tankevändan, 

och som jag sedan valde att göra kvantitativa analyser på. 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

Validitet är med ett annat uttryck att undersökningen mäter det vi vill mäta (Maria 

Nylén Feldt, 2007) och då talar man om dels empirisk validitet som är då 

testresultaten överensstämmer med verkligheten, dels om innehållsvaliditet där 

mätinstrumentet skall täcka väsentliga aspekter samt dels konstrukt/begreppsvaliditet 
                                                 
1 Torgny Ottosson, 2007-11-29 
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som innebär kontroll av svar i förhållande till avsikt. Reliabilitet hänger ihop med 

validiteten på så sätt att man kan lita på siffrorna eller resultaten man fått fram. Så 

det hela är enkelt uttryckt en fråga om man mäter det man vill mäta, för att då är 

studien tillförlitlig. Det vet man aldrig förrän efteråt, upptäcker jag och jag upptäcker 

mer och mer att mina frågor var rätt, frågan är bara om de är rätt ställda och till rätt 

personer. Det var vid min första tanke fler personer som var tänkta att bli intervjuade, 

även elever, men som jag valde bort av olika skäl. Därför kan jag säga att jag tycker 

att studien gick bra och hade rätt och bra frågor. Och det blev som jag hade tänkt 

från början ändå, då den istället utökades med förskolan till att bli hela f-9. Det gav 

ett djup i studien, en röd tråd och tillförlitlighet. Jag mätte uppfattningar och det var 

vad jag skulle göra. 
 

3.7 Etik 

De forskningsetiska principerna tillämpades och alla tillfrågade, fick information om 

att det hela var anonymt så till vida att inga namn skulle nämnas i slutrapporten, det 

vill säga konfidentiellt, att de kunde välja att tacka nej till intervjun och att avsluta 

intervjun eller ändra sig i sina svar under intervjuns gång. De kunde också säga nej 

till att bli inspelade.(Vetenskapsrådet, elektronisk källa) 
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4 Resultat 
Om jag tittar på svaren till frågorna och beskriver svaren utan att tolka svaren, så är 

det följande citat och sammanfattningar som jag kan referera till, fråga för fråga: 

 

Jag kommer att citera personal i textavsnitten som följer och då hjälper följande så 

kallade nyckel till mina transkriberingar: 

• Understruken text = text som har betonats mycket och då personerna höjt 

tonläget. 

• Fetstil = mina kommentarer som intervjuare. 

 

Fråga ett: Möjligheter att påverka stöd till elever? 

Alla 23 har svarat ja på frågan om de kan påverka att elever får specialpedagogiskt 

stöd. På frågan om de kan påverka att en elev får diagnos är svaren olika och fem 

stycken svarar inte på frågan, sex stycken svarar nej och tolv svarar jakande. 

Exempel på utdrag från olika svar:...”Mm, ja, jag har jättestor, möjlighet att göra det, 

dels är ju jag den som bedriver specialundervisningen i mitt arbetslag, dels så jobbar 

jag inne i klasserna, inte som en klasslärare, jag har en del undervisningstimmar, så 

jag har full koll på alla eleverna i mitt arbetslag, kan dom på mina fem fingrar... 

”(Skola C) ...”Ja, stöd, kan jag ju önska då, att jag vill ha, det här med diagnos, att det 

går så långt, det är nog svårare särskilt på högstadiet, ofta är det väl nånting som 

man kommit på tidigare under skoltiden... ”(skola A) ...”Mm, vi har fått nya 

speciallärare här, och dom vill att man fyller i en blankett om det är så att jag känner 

att en elev behöver nåt speciellt, om de har speciellt behov av stöd... vi får ju 

diagnoser från kommunen i sjuan och dom gör ju alla, och då sammanställer 

speciallärarna det och tillsammans med mig, så tittar vi igenom...”(Skola C) 

 

 

4.1  
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Fråga två: Handledning och ansvar för elever till 100 %, möjligt? 

 Där benade jag ut frågan till två; hur kan du handleda alla elever på sina nivåer, och 

är det möjligt? Som svar på delfråga två där så fick jag 14 jakande svar, sju nekande 

och två som ej svarade på frågan. På frågan hur man kan handleda blev det mer 

varierade svar naturligt och exempel på utdrag kommer här: ...”Jag jobbar ej med att 

handleda, jag jobbar med eleverna i klassrummet och utanför. Handleder lärare. 

Frågan är om man kan klara av det, frågan är hur mycket resurser det finns, hur 

mycket tid...”(Skola B),...” Ah, det ligger ju liksom i rektorsrollen att på nåt  sätt, att 

alltså, vi handleder ju inte pedagoger på det sättet, särskilt inte om vi pratar 

specialpedagoger eller liknande, utan i så fall kan de få handledning av proffs på 

det...” (skola C), ...”Alltså jag, på uppdrag tar jag in handledning, när de gäller 

svårare saker som specialpedagogiskt stöd så ger ju inte jag handledning, nej det är 

ju inte min roll så att säga, jag är ju inte specialpedagog själv, men däremot så 

erbjuder jag lärare och specialpedagoger handledning om dom vill ha det...” (Skola 

B). 

 

 

4.2  

Fråga tre: Vem gynnas av diagnos? 

Där fanns egentligen bara två svarsalternativ; bäst för eleven eller bäst för 

omgivningen vad gäller diagnos. Jag fick följande svar: 15 svarade bäst för 

omgivningen och åtta svarade bäst för eleven. Av dem vilka svarade att diagnoser är 

bäst för elever svarade sex stycken att det går hand i hand med varandra, det vill 

säga att diagnoser är bäst för eleverna men att det kan bli till nytta för elevens 

omgivning också. Av dem som svarade bäst för omgivningen svarade en att det går i 

vartannat.  I svaren här på fråga tre kom mycket av det som också kommer igen i 

fråga sex, det vill säga om diagnos över huvud taget. Och hur folk känner för ordet 

diagnos. Exempel på utdrag av citat följer här: ...” Om de får den hjälp de behöver, så 

blir det för omgivningens bästa. Har de ingen diagnos så får de ingen hjälp, det går i 

vartannat: ingen hjälp är inte bra för barnet och inte bra för omgivningen 

heller...”(Skola A),...” ibland kan det vara så att en förälder mår bra av att få diagnos, 

mer för förälderns skull, det är inte säkert vi ger mer stöd och så vidare, men, det kan 

vara en bekräftelse...”(Skola C), ...”Man gör det absolut för att veta hur jag som 
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vuxen ska veta hur jag ska bemöta eleven, så det är ju alltså, även om vi har ett barn 

som inte har någon diagnos, så måste vi ändå hjälpa barnet på där det är, oavsett 

om det fått en diagnos...”(Skola B). 

 

 

4.3  

Fråga fyra: kan undervisningen optimeras? 

Här fick jag en mängd olika svarsalternativ eftersom frågan var väldigt öppen ställd 

och det var tydligt att förförståelsen var väldigt olika här, även om många frågade 

frankt om de var osäkra. De förslag jag fick till hur man kan förbättra undervisningen 

var: med hjälp av en plan kunna lära sig social träning för att sen kunna, praktisk 

kunskap till exempel lära sig matematik genom bakning, klassrum med spis och 

målarrum, variation och då med föreläsningsundervisning varvat med grupparbeten 

och liknande, hitta rätt basnivå (för att den är ofta för hög), specialundervisning, 

bättre placering i klassrummet, mer uppmärksamhet av läraren på lektionerna (sagt 

av skolledare), fortbildning för lärarna, mer tid på elever med särskilt stöd, ett 

observandum är att dom med mycket stöd inte kan ta emot mer stöd eller mer 

uppgifter, IUP (individuell utvecklingsplan) tillsammans med föräldrar och elever, 

digital sådan, mer vuxna alltid mer vuxna, kanske pensionärer, bara det är vuxna 

som bryr sig och lyssnar, respons vill dom ha, bekräftade på en gång, 

koncentrationssvårigheter, lagom anpassade uppgifter, enskilda elever, små grupper, 

individualisera, skapa dom här ställena där man kan möta, spännande möten, inte 

fult att hjälpas åt, det är inte fusk att hjälpa en kompis, skapa flera sådan spännande 

mera utmanade grejer, medvetenhet för förskolan, se till individen, titta på var ”Kalle” 

befinner sig och hjälpa till nästa nivå, halvklasser, på nåt sätt mindre grupper, tid, 

hade velat sitta lite till med en elev enskilt, annorlunda omgivning. Möta elev på rätt 

nivå, reglera snabbt om man känner att det är för lågt. (Se citat nedan). 

 

”Så kanske jag går in och möter den för lågt, så att det gäller att snabbt kunna 

reglera, om man känner, reglerar man inte det, så får man inte den optimala 

utvecklingen heller, så att det är hela tiden en utvärderande del av mitt eget arbete 

som lärare, och dels av eleven...”(Skola C) 
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Intressant var att en del sade att mer resurser var a och o, resurser i form av mer 

lärare. En del uttryckte det som att det viktigaste var att det fanns mer vuxna, vem 

som helst, bara mer vuxna. Men det intressantaste var att ett par faktiskt nämnde att 

det inte bara behövs resurser i form av fysiska personer, för det måste vara rätt 

person på rätt plats, annars kunde det kvitta.   

 

Också intressant var att en speciallärare uttryckte det så att man inte kan vänta för 

länge med att de ska utvecklas på sin nivå... ”Och bli färdiga när dom är tjugo år, så 

att det är lite dubbelbottnat, det här med att alla ska utvecklas på sin egen nivå, men 

sen ska alla vara på samma nivå när dom slutar nian och när dom gör nationella 

proven i femman...”(Skola A). 

Så den här frågan gav många svar, och framför allt gav den många kompletterande 

svar till fråga nummer sex. 

 

4.4  

Fråga fem: Vem tar initiativ till diagnos? 

På frågan vem som initierar själva diagnostiseringen fick jag egentligen fyra svar: 

skolan eller föräldrarna och skolan tillsammans, eller föräldrar eller vet ej. En enda 

svarade att den läraren inte visste. 14 stycken svarade att det var i samråd med 

föräldrar, 7 stycken att det var skolan enbart och en att det var föräldrarna.  

 

4.5  

Fråga sex: Upplevelser av diagnos 

Här kunde jag urskilja negativ eller positiv upplevelse av ordet diagnos. Många andra 

saker togs upp här under den här öppna frågeställningen och det var de absolut 

längsta svaren som kom fram här. Bland annat togs den röda tråden upp av två 

respondenter:”… och likadant kan jag tycka, ser man det som en röd tråd hela vägen 

också med barnen, det är ju också jätteviktigt när man kommer från förskolan till 

förskoleklass, kommer vidare till skolan, olika nivåerna i skolan, eh, att det liksom 

följs upp, för att jag menar har man arbetat på ett visst vis i förskolan, så tycker jag 

att det är jätteviktigt att man får med sig det, till förskoleklass eller skolan då, hur man 
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arbetar bäst, för den här individen då, och inte börja pröva från början igen, och låter 

barnet misslyckas, för det är ju det viktigaste, att barnet känner att jag är en som kan, 

jag lyckas, paus, det är det vi vill, och det kan man göra stora förändringar tycker jag 

i,  i miljön, som gör att barnet klarar av, med dom här som Vygotskij pratar om: 

verktygen, det kan ju faktiskt va hjälpmedel”…(Skola B). Den andra respondentens 

citat var: …” ja det börjar ända där nere i förskolan den röda tråden… det är så viktigt 

alltså, specialresurser så långt ner som möjligt, för det är där man måste sätta den, 
tycker inte jag, jo, men bara för att man satsar ännu mer när man är fem, sex, sju, 

åtta år, måste du satsa, trots det kommer du att behöva satsa liksom då dom är 

tretton, fjorton, femton år, därför att, vissa barn följer hela linjen, det går i vågor och 

så vidare, men, är, så händer det nåt i barns liv, och, dom får trauman och liknande, 

så dom dippar man, det behöver inte betyda att man behöver specialpedagogiskt 

stöd på grund av att man har en diagnos, eller nånting då va, nä, alltså, det, alltså då 

ska det göras specialpedagogiskt stöd hela vägen på ett eller annat sätt, även om 

det är viktigt att ha det tidigt också”…(Skola C). 
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5 Analys 
Efter att ha analyserat ett antal veckor, bestämde jag mig för att stanna vid sex (6) 

stycken kategorier som utkristalliserats genom genomläsning och åter genomläsning. 

Kategorierna blev följande och som redovisas i nedanstående avsnitt 5.1-5.6: 

1. För diagnos, med positiv inställning och känner att de kan påverka. 

2. Emot diagnos, med negativ inställning och känner att de inte kan påverka. 

3. För diagnos, med positiv inställning och känner att de ej kan påverka. 

4. Emot diagnos, med negativ inställning och känner att de kan påverka. 

5. Neutral i diagnosfrågan och känner att de kan påverka. 

6. Neutral i diagnosfrågan och känner att de ej kan påverka. 

Kategori ett hade sju stycken svarat så att de kom att tillhöra kategorin med positiv 

inställning till diagnos och som känner att de kan påverka att diagnos ställs, medan 

kategori två med negativ inställning och som känner att de inte kan påverka att 

diagnos ställs hade endast en respondent. Kategori tre hade tre stycken 

intervjupersoner, medan kategori fyra hade sju stycken. Kategori fem hade endast 

en, och slutligen hade kategori sex: fyra personer.  

 

För diagnos blev det totalt tio personer, emot diagnos blev utfallet åtta stycken, 

medan de neutrala visade sig vara fem stycken. Om man däremot tittar på de två 

motsatserna kan påverka vs kan inte påverka, så var det hela 15 stycken som kände 

att de kunde påverka utav 23 intervjuade. De övriga åtta kände att de inte kunde 

påverka. 

 

Jämför man skolorna som jag hade tänkt från början så blev utfallet följande: 

 

• Skola A: 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6  

• Skola B: 1, 1, 1, 1, 4, 4, 4, 4 

• Skola C: 1, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 6 
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Om man för in resultaten i frekvenstabeller så blir resultatet som följer nedan: 

 

Skola/Kategori 1. Positiv 

och 

känner 

de att 

kan 

påverka 

2. 

Negativ 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

3. Positiv 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

4. 

Negativ 

och 

känner 

att de 

kan 

påverka 

5. 

Neutral 

och 

känner 

att de 

kan 

påverka 

6. 

Neutral 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

Skola A 1 1 2 2  1 

Skola B 4   4   

Skola C 2  1 1 1 3 

 

Jag kommer att citera personal i textavsnitten som följer och då hjälper följande så 

kallade nyckel till mina transkriberingar: 

• Understruken text = text som har betonats mycket och då personerna höjt 

tonläget 

• Fetstil = mina kommentarer som intervjuare 

 

5.1 För diagnos, med positiv inställning och känner att de kan påverka 

Det här var en väldigt stor grupp eller kategori med hela sju stycken medlemmar. Alla 

skolor var representerade och framför allt skola B hade hälften av sina åtta stycken 

respondenter i denna positiva grupp. Det som var genomgående här var att det fanns 

engagemang och det som var väldigt intressant var att den lärare som hade gett 

sken av att vara negativt inställd, var endast negativt inställd till själva 

intervjusituationen, så det var mycket intressant att få fram vid analys. Ett citat som 

belyser att även om man har positiv inställning till diagnos och känner att man kan 

påverka, så kan det verka som man har en krass syn, för man är helt enkelt väldigt 

klarsynt: 
 Men sen är det ju så också: hur mycket tid har man att lägga ner på dom eleverna som 

har särskilt behov?, Och också, vi ser ju också att dom har mycket stöd, att det går inte 
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att ge hur mycket stöd som helst, för att eleven tar inte emot det, för det finns föräldrar 

som klagar på att, eh, hon klarar inte nationella provet, varför får hon inte mer stöd? Jo, 

hon tar inte in mer, hon får så mycket stöd så att det liksom går inte att ge mer stöd, eller 

mer uppgifter, nä just det, alltså för det blir för jobbigt, det får bli nån slags, eh, paus, 

utveckling då alltså, mm, men det finns ju lärare, föräldrar som kräver att man ska kunna 

ge godkänt i kärnämnena i alla fall, och så får man säga att det är inte säkert att det 

går.(Skolledare, skola B) 

 

5.2 Emot diagnos, med negativ inställning och känner att de inte kan påverka 

 

Här fanns endast en representant. Det var så att jag tolkade svaren som positiva vid 

de tio första tio eller fler genomläsningarna, men sedan då jag jämförde med andra 

svar, både hos andra samt andra svar hos samma intervjuade person på skola A så 

fann jag att det kunde omtolkas till negativt. Ett exempel på svar som jag studerade 

var: 
Det här trygg, rädslan, det kan vara orsak av sammanhanget du är i då va, det kan ju 

också va bekvämt så att säga att köra en version så får man två tredjedelar utav fångsten 

och så bryr man sig inte om att man förlorar resten, va, ja, så att, det är ju lite grann hur 

mycket man brinner för det här och vilka risker man vågar ta, och hur mycket man vågar 

utveckla och pröva, det är ju så i livet. (Skolledare, skola A) 
 

 Ett annat exempel på citat från samma skola A är följande:  
Varje mätning du gör har ju alltid sina begränsningar, mm, och ibland då tror man då man 

gör en diagnos att man får svar på vad den elev är svag på 

Så är det liksom facit till hela, till hela, hela världen, men det är det ju inte ofta, utan det 

pekar ut problemområden som eleven har och det är väl bra att veta som pedagog, äh, 

så att, så att man 

Hoppas ju att, att man söker hjälp då, diagnos för att eleven ska kunna ha nytta av den. 

Paus, förr i tiden, om jag skall säga så, så var det ju att när man äskade pengar från 

kommunen så gällde det att ha så mycket papper som möjligt va, och det var det ju på 

nåt sätt att försöka roffa åt sig så mycket resurser som möjligt, så kan man ju samtidigt 

säga, det var ju för elevernas bästa ändå, men alltså då hade diagnosen ett annat syfte, 

nämligen att skaffa pengar, idag, idag funkar det inte så, utan, det ska vara till för 

ungarna tycker jag. (Skolledare, skola A) 
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5.3 För diagnos, positiv inställning och känner att de inte kan påverka 

Här hittade jag hela tre stycken av mina 23 intervjuade personer. Två stycken 

representerade kom från skola A, den tredje kom från skola C. Här har jag tolkat det 

som att svaren till fråga ett där två delsvar skulle ge, var negativt eller ej svarade alls 

rörande möjlighet att påverka diagnos, var vägledande i påverkansfrågan. Likaså var 

svaret till fråga två genomgående negativt, det vill säga ett uttryck för brist på vilja 

och tanke som egentligen sades finnas där, men som ej fungerade i praktiken: 
 

Äh, jaa, paus, det beror helt egentligen på klassen, om man som ensam klasslärare då i 

en trettiklass där det är väldigt många som behöver hjälp, är det svårt, äh, ja, även om 

man, alltså viljan och tanken är att man ska göra det, så, funkar det nog inte hela vägen 

ut alltid, men jag ser det ju ändå som mitt ansvar att, så långt, det bara är möjligt, att 

försöka, att möta dom på deras nivå, då önskar man att man kunde ännu mer ibland att 

man kunde få lite mer hjälp för att kunna få bästa resultat. Mm. (Klasslärare, skola A) 

 

Exempel på svar till fråga sex visade att de var positiva till själva diagnosfrågan: 
 
Hur upplever du diagnosfrågan? Om de hänger med, för det är ju det som man tittar 

på. Men har ju haft barn som inte hänger med, är 6 år och ligger på 4 års nivå. De gör 

den ju för att se. Nä, men man vill väl veta vad det är som gör att man inte kan ta till sig 

kunskap, och då behövs det, inte för de vanliga barnen, det är när det står still, inte 

kommer vidare. Då är det bra. Svårt med koncentration och minne. Stannar på en viss 

nivå, lär sig ändå, men är efter sina kamrater. I skolan höjs kraven, och de halkar efter 

och särskola kanske behövs, och då behövs det nog diagnos. (Förskollärare, skola A) 

 

5.4 Emot diagnos, negativ inställning och känner att de kan påverka 

Här återfanns den största gruppen, eller rättare beskrivet, lika stor grupp som i grupp 

ett: sju stycken. Två stycken representanter från skola A, fyra stycken från skola B 

och en styck från skola C. Vid första anblicken av mina kategoriseringar, så ställde 

jag mig frågan om det verkligen fanns några i den här gruppen. Och se det fanns 

det. Intressant var att här verkade det som om den negativa inställningen skulle 

väga över på påverkansbiten och göra att de inte brydde sig, men det gör det, och 

det ger den effekten att det finns både klasslärare som är negativa och som är 

positiva, men som känner att de kan påverka. Det är här som det viktiga kommer 
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fram i analysen. Ett exempel på lärare som har den här uppfattningen och vad hon 

sade: 
Jamen, det är lite olika, alltså jag, öh, ganska ofta är det ju jag som ser att det är nånting 

som inte fungerar som det ska, det kan ju va så att man inte har hört nån kommentar vid 

överlämnandet från sexan till sjuan och så, så ser man ändå att det är nånting som inte 

hänger ihop riktigt som det ska, och då skickar jag ju dom vidare till spec, och i sjuan så 

kommer dom ju liksom upp med ett överlämnande där det står om dom har svårt för 

saker och ting, och utredning är kanske påbörjad eller man kanske inte har börjat, utan 

dom har noterat i sexan att det är nånting, och då fortsätter vi ju att jobba på det, så det 

är ju lite, olika, mm, och ibland så upptäcker man det lite sent kan jag tycka, för en del 

elever, men det är nog lite hur dom utvecklas också… så tänker man att man klarar sig, 

och så ser man då att det funkar i sjuan det funkar i åttan, men då märker man i nian då 

kraven är högre: nä, då lyckas dom inte knyta ihop säcken.(Klasslärare, skola B) 

 

5.5 Neutral i diagnosfrågan och känner att de kan påverka 

Här återfanns en styck människa och det var på skola C. Det här var en 

superintressant observation, ty det visade sig vara en väldigt verbal människa, och 

vid första genomläsningen så tycktes det vara bara positivt och fördelar med 

diagnos. Sedan kunde jag urskilja att det faktiskt var så att personen ifråga inte ville 

ta ställning: Se följanden citat som är talande: 
 

Då säger jag såhär, att, eh, det finns inte, man kan inte diskutera diagnos, eh, eh, ja eller 

nej, utan, eh, diagnos är till för, eh, den enskilda individen eller när det gäller ett litet barn, 

eh, som inte kan föra sin egen talan, så är det alltså då familjen, eh, runt, dom närmast 

anhöriga runt barnet, som, en diagnos är en beskrivning på någonting, och det finns olika 

typer utav diagnoser, vi kan få en diagnos som är, kan va ganska lätt att ställa där man 

tar ett blodprov eller man ser ett brutet ben, det är betydligt svårare med, eh, dom 

diagnoser som går på symtom eller, eh, där man har, eh, till och med syndrom då alltså, 

flera olika saker, eh, men inte desto mindre alltså att det är av vikt att,  när svårigheterna 

eller, eh, personen i omgivningen behöver ha en förklaring för att det ska bli ett rätt 

bemötande, för att det finns diagnoser, eh, AD/HD till exempel, eller DAMP som är 

diagnoser som, eller tillstånd då kan man säga som kan bli väldigt jobbiga för dom 

personerna som har dom här svårigheterna, för det är svårigheterna som man ringar in 

som man då får ett, en benämning på och som då är diagnosen, om det är autism eller 

det är AD/HD eller DAMP eller, Aspergers syndrom eller vad det nu kan vara för nånting, 

så att, det, man kan aldrig säga att man ska ha diagnoser, eller om man är för eller emot  

diagnos, utan jag tycker att det här är en, en mycket viktig bit som, eh, måste finnas i 

dom fall där, eh det behöver tydliggöras, och habiliteringen som utreder diagnoser är till 
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för familjen, och diagnosen är till för den enskilda individen och familjen, eh, vilket tyvärr  

har blivit lite omvänt ibland, så att man, man kräver en diagnos för att få rätt bemötande 

och det är alltså totalfel, utan den måste användas, ett papper, eh, är inte värt någonting 

om inte man använder det på rätt sätt, att man har det som ett redskap, för att skapa 

förutsättningar att hjälpa barnet i olika situationer. (Specialpedagog, skola C) 

 

5.6 Neutral i diagnosfrågan och känner att de inte kan påverka. 

Det blev fyra stycken i den här gruppen efter en del omtolkningar: En tolkades om 

från en från kategori två och två stycken från kategori tre. Av de fyra kom alltså en 

från skola A och de tre övriga från skola C. Ett exempel på svar här är som lyder: 

 
 Hur upplever du diagnosfrågan? Hur jag upplever det?, hur känner du? paus, jag vet 

inte om jag känner nåt särskilt, för det, mm, är det bra eller dåligt?, paus, tt(smack) ja 

alltså jag, eh, jag ser det inte som något dåligt, det tycker jag inte det behöver va, sen, 

sen om jag ser det som nåt bra, kan det va till hjälp, så tycker jag det är bra, och få en 

diagnos, om man som jag sa innan då, om föräldern eller , eh, om man som vuxen får en 

diagnos, som man kanske har misstänkt länge, kan det va rätt så skönt kanske och: jaja, 

men jag beter mig såhär är det, då kan man kanske hitta, hur ska jag, vilken hjälp kan jag 

få, så att det blir bättre för mig?, Hur kan jag själv underlätta för mig, på det sättet kan det 

va bra att få en diagnos kanske, men, eh, paus, ja alltså, nåt negativt ser jag det inte som 

i alla fall.(Skolledare, förskolan skola C) 

 

Ett annat exempel är: 
 

Det beror alldeles på, harkling, paus, tt(smack), vad man har, ser ifråga, vad tillför det 

mig, mm, vissa upplever det som en lättnad, äntligen vad det var som var fel, och i med 

det vet vi vad vi ska göra, och en del blir ju jätterädda för en stämpel, en del vet om 

diagnosen, men vill inte, i enstaka fall har jag sett att man gått ut i klassen, och berättat 

om sin diagnos, och därför är det gör hon på det och det viset, men att det är inte så ofta 

som man vill gå ut och offentliggöra det, för man tror, det, det är en belastning, mm, men 

det händer, mm, paus, jaha, är  et nåt du vill lägga till eller dra ifrån?, paus,  att det är 

viktigt med diagnos, och att vissa barn behöver rent fysiskt den personen, speciellt dom 

barnen som är kopplade till nån, att man, man anpassar miljön så gott det går, till dom 

elever, resurser:  personal rent fysiskt, hjälpmedel, massa med apparater, stolar, 

ljudisolering, alla typer av fysiska hjälpmedel, men framför allt personal kan jag säga, 

mm, och läromedel naturligtvis, det mesta faller om det inte finns någon fysisk person, 

handleder, för att har man den här typen av, så måste man, ha nån hos sig som ser till så 

att det funkar, och klassläraren vet hur eleven ska göra, kanske det finns 27 till som han 
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undervisar samtidigt, ibland har man ju inte en elev med syndrom, man kan ju ha fler, och 

då, eh, är det inte helt enkelt lätt, det är det absolut inte,(klasslärare, skola C) 

 

 

5.7 Klasslärares möjlighet att påverka 

Här var fördelningen i kategorierna följande då de elva klasslärarnas svar fördelade 

upp sig: 

1. Kategori ett; 2 

2. Kategori två; 0 

3. Kategori tre; 3 

4. Kategori fyra; 5 

5. Kategori fem; 0 

6. Kategori sex; 2 

Det här betyder att de kategorierna med känsla av att de kan påverka, ett, fyra och 

fem hade sex (6) stycken av de elva klasslärarna med sig. De positiva, för diagnos i 

kategorierna ett och tre hade fyra stycken utav de elva. Lägger man ihop dessa 

kategorier blir det totalt nio av de elva, vilka är antingen för, eller känner att de kan 

påverka eller så bägge delar. Detta betyder att det var endast två utav de elva 

klasslärarna som kände att de varken var positiva till diagnos eller att de kunde 

påverka, och det var från skola C. 

 

Skola/Kategori 1. Positiv 

och 

känner 

de att 

kan 

påverka 

2. 

Negativ 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

3. Positiv 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

4. 

Negativ 

och 

känner 

att de 

kan 

påverka 

5. 

Neutral 

och 

känner 

att de 

kan 

påverka 

6. 

Neutral 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

Skola A 1  2 2   

Skola B 1   2   

Skola C   1   2 
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5.8 Skolledares möjlighet att påverka 

Här var det totalt fem rektorer vilka intervjuades och tre stycken var kategori ett-

tillhörande, medan en var kategori två-tillhörande och den sista var kategori sex-

tillhörande. Det som var av intresse här var den skolledare med tillhörighet i tvåans 

kategori, för det var den skola som jag ville jämföra med. Skolledare har ansvar och 

de axlar sitt ansvar också. Vilket skulle bevisas. Undantaget var skola A. 

Skola/Kategori 1. Positiv 

och 

känner 

de att 

kan 

påverka 

2. 

Negativ 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

3. Positiv 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

4. 

Negativ 

och 

känner 

att de 

kan 

påverka 

5. 

Neutral 

och 

känner 

att de 

kan 

påverka 

6. 

Neutral 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

Skola A  1     

Skola B 2      

Skola C 1     1 

 

 

5.9 Speciallärare och specialpedagogers möjlighet att påverka 

Det fanns sju stycken i den här gruppen av specialpedagoger och speciallärare. 

Fördelningen dem emellan blev enligt det här: 

1. Kategori ett; 2 

2. Kategori två; 0 

3. Kategori tre; 0 

4. Kategori fyra; 4 

5. Kategori fem; 1 

6. Kategori sex; 1 

Kategorierna med känsla att kunna påverka, det vill säga tillhörighet i kategori ett, 

fyra eller fem, hade sex stycken utav de sju representanterna. Den utöver var 

tillhörande kategori sex, det vill säga neutral till diagnos och med ingen känsla för att 

kunna påverka diagnos. 
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Skola/Kategori 1. Positiv 

och 

känner 

de att 

kan 

påverka 

2. 

Negativ 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

3. Positiv 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

4. 

Negativ 

och 

känner 

att de 

kan 

påverka 

5. 

Neutral 

och 

känner 

att de 

kan 

påverka 

6. 

Neutral 

och 

känner 

inte att 

de kan 

påverka 

Skola A    1  1 

Skola B 1   2   

Skola C 1   1   

 

 

 

5.10 Skolans möjlighet att påverka 

 

Om jag tittar närmare på de enskilda skolorna så ser jag faktiskt inga större skillnader 

mer än att det var förhållandevis stort antal klasslärare som tyckte sig kunna påverka 

diagnos eller inte. Det som var markant dock var att skola A hade blandat urval av 

kategorierna, likaså skola C. Skola B däremot uppvisade en homogen uppfattning av 

kategorier ett och fyra genomgående, och det var mycket intressant att se.  

 

5.11 Kommunens möjlighet att påverka 

Jag har inte frågat någon på kommunen om deras syn på saken och därför får jag 

hänvisa till vad som står i litteraturen. I kommunen styrs och konkretiseras de 

nationella styrdokumenten för skolan i skolplan (SFS, 1990) och skolorganisation, i 

skolformer, skolskjutsverksamhet, i resursfördelning, undervisning och hjälpmedel. 

Förordningar och lagar tillämpas utifrån lokala tolkningar (Jakobsson, sid.11): 

”Skolplanen skall kontinuerligt följas upp och utvärderas och stöd enligt LSS-lagen till 

skolpersonal och enskilda elever bedöms och omprövas.” Det här betyder att det är 

precis som skolorna säger genom sin personal: kommunerna har väldigt stor 

möjlighet att själva dela ut eller inte dela ut resurser till skolorna. 
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För att vi som nu snart är nykläckta lärare vilka skall ut på fältet, behöver ha kunskap 

och förståelse och mod att möta alla elever med alla de behov som finns idag, och 

som alltid funnits, bara att lärare tycks axla en allt större börda. Det blev också en 

tanke som förföljt mig under en tid, om det finns lagrum som stöder att vi som lärare 

kan försöka få elever och föräldrar att se fördel med diagnos. I lagväg finns det en 

upphävd förordning SFS 1 965:478, Specialskoleförordningen som upphävdes 1995-

07-01 och som ersattes av Sfst 1 995:401. Den förordningen i sin tur, ersätts i år av 

Sfst 2 007:55. Kommunerna har Skollagen (1985: 1100) där det bland annat står i 

paragraf 2: ”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov 

av särskilt stöd.” Alltså finns det lagrum och stöd för att stödundervisning skall ske, 

frågan är bara hur mycket medel till behövande som styr undervisningen, det vill 

säga är det kommunerna som själva bestämmer hur mycket pengar som varje 

mandatperiod skall gå till skolor i behov, eller hur är det? 

 

Det här fick jag delvis svar på av skolledare från skola A: 
 

Förr i tiden, om jag skall säga så, så var det ju att när man äskade pengar från 

kommunen så gällde det att ha så mycket papper som möjligt va, och det var det ju på 

nåt sätt att försöka roffa åt sig så mycket resurser som möjligt, så kan man ju samtidigt 

säga, det var ju för elevernas bästa ändå, men alltså då hade diagnosen ett annat syfte, 

nämligen att skaffa pengar, idag, idag funkar det inte så, utan, det ska vara till för 

ungarna tycker jag. När blev det ändrat? Jaa, när blev det ändrat? 

Så att, så att dom delas ut oavsett? Ja, så har det varit innan men nu fick ju som sagt 

kommunen stryk för nåt halvår sen, så att nu kommer det att ligga nån liten pott där va, 

och då blir det ju den här proceduren att skicka in så mycket papper som möjligt 

va.(Skolledare, skola A) 
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6 Slutsats 
Min slutsats är att det är klasslärarna tillsammans med 

specialpedagoger/speciallärare som har bollen så att säga vad gäller 

diagnostiseringar, säga vad man säga vill om skolledare, men om klassläraren anser 

och tycker att det nog behövs en diagnos, så fullföljs det säkert också. Det är min 

teori och slutsats efter att ha studerat svaren och kategorierna där det tydligt syns att 

det är klasslärarna som har mest svar i kategorierna som anger att man kan påverka, 

och då betyder det i extrapoleringen bakåt i tiden, att de varit delaktiga i just 

diagnostisering. Min teori från början att det skulle hänga på en eller ett fåtal 

personer på en skola, huruvida diagnostisering görs eller inte, får jag nog förkasta. 

Det är sant så till vida att det såklart beror på ansvariga på skolan, men att de 

ansvariga de facto är de vilka är mest med eleverna: klasslärarna. Kommunens 

ansvar spelar ingen större roll, enligt min tolkning. Det är person till 

personkontakterna närmast eleven som är viktigast och avgörande för om eleven får 

relevant och adekvat diagnostisering. 

  

Det här backas upp av de frekvenstabeller som jag bifogat: det är skillnad på 

skolorna när det gäller upplevelsen att kunna påverka eller inte.  
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7 Diskussion 
Utgångspunkt 
Jag utgick från debatten om specialpedagogik där man utifrån avvikelser från det så 

kallade ”normala” har försökt och än idag försöker förklara inlärningssvårigheter som 

följd av defekter hos individen (Ahlberg, 2001, sid.16) Eva Kärfve har starkt kritiserat 

den här forskningen med medicinska och psykologiska förklaringsmodeller av bland 

andra Gillberg och Gillberg (Kärfve, 2000; Magne, 1998). I dagens Sverige finns det 

mycket förenklat två läger av anhängare; för sociolog Kärfve och för psykiatrerna 

Gillberg. Jag såg, hörde och förstod under mina intervjuer att det fanns två 

inriktningar inom specialpedagogiken, för eller emot diagnostiseringar och därmed 

också för eller emot så kallad stigmatisering eller märkning som man också kan kalla 

det, lärde jag mig. 

 

Varför studie? 
Varför blev jag då intresserad av frågeställningen diagnos överhuvudtaget? Är inte 

allt sagt och skrivet om våra så kallade bokstavsbarn i skolan och i samhället av i 

dag? Bokstavsbarn har ju blivit ett förskönande begrepp för alla andra skällsord som 

använts tidigare om elever med behov av stöd. Svaret på inledande frågeställning 

blev inkörsporten till hela arbetet: det är just inte alls sagt och skrivet allt om detta, ty 

locket verkar ha lagts på i denna debatt och det är detta till synes tabubelagda ämne 

som jag närmade mig med silkesvantar och alla känselspröt utsträckta. Se bara på 

det kaos som forskare Christopher Gillberg et al orsakade då Gillbergs tre 

medarbetare 2004 förstörde all rådata till många års forskning om DAMP. Det blev 

ved på brasan till debatten om bokstavsbarn (DN, 2003), och följden blev att 

människor blev invaggade i den till synes trygga tron att alla bråkiga barn/elever är 

just bråkiga till följd av sociala problem eller inlärningsproblem. Och eftersom 

inlärningsproblem tillskrivits de så kallat svaga eleverna som ej kan tillgodogöra sig 

gängse undervisning, har det problemet alltid funnits och lösts på allmänt vedertaget 

sätt: hjälpklass, ”obsklass”, ”specundervisning”, så också fortsättningsvis, bara lite 

mer sofistikerat med namn på symptomen. Inte förrän på senare tid har 
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specialpedagoger och allt mer och mer assistenter gått ut i klasserna och hjälpt 

elever där.  

 

 
Gillberg och hans skriverier 
Titeln på artikeln som Christoffer Gillberg är författare till i Läkartidningen, och som 

jag omnämnde inledningsvis i arbetet, är dräpande: Karl XII tycks ha uppfyllt de flesta 

kriterierna för Aspergers syndrom. Artikelförfattaren pekar på att det såklart ej går att 

bevisa nu att kungen de facto hade Aspergers, dock pekar de på att fem av de sex 

kriterierna med största sannolikhet varit uppfyllda av densamme. Gillberg 

avdramatiserar dock hela artikeln på slutet, skriven i bästa Herman Lindqvistanda, 

och menar att den personbeskrivning han pekat ut med hjälp av Bengt Lagerkvist, 

placerar Karl XII i samma grupp som Bela Bartók, Albert Einstein och Wittgenstein. 

Möjligen spetsar författare Gillberg till det genom att skriva att världshistoriens värsta 

brottslingar också ansetts tillhöra Asperger-perspektiv-människan, brottslingar såsom 

Lenin. Detta säger Christoffer Gillberg och det står han för. Gillberg talar vidare för 

sina egna kriterier, vilka var de som publicerades först och som används mest i 

klinisk vardag. I mina intervjuer var det endast en av de 23 intervjuade, vilken 

berättade eller rättare sagt visade mig alla kriterier de har för de olika 

diagnostiseringarna, och det var en lång, lång lista, omöjlig att skriva av. Det var inte 

läge att fråga om att få kopiera den, då situationen var orolig på skolan ifråga Men 

det jag förstod av den intervjun var att de eller hon gjorde så gott hon kunde på 

skolan, men att hon kände sig otillräcklig, alldeles för lite tid på alltför många elever, 

uttryckte personen också. 

 
Svar på syftena 
Fick jag då svar på mina syften med studien, framför allt då att se om det fanns 

skillnader mellan skolorna och om det fanns någon röd tråd på skolorna f-9? Jag kan 

besvara frågorna med ja, för att det fanns skillnader på skolorna i uppfattningen om 

diagnos och känsla av att kunna påverka diagnos eller inte, framför allt det 

sistnämnda. Det var så att den tredje skolan, skola B var den som hade alla sina 

lärare och skolledare i kategorierna som kände att de kunde påverka om elever 

kunde få diagnos eller inte, kategori ett och kategori fyra. Övriga två skolor, de två 

skolor jag från tänkt jämföra, var till synes lika, men ändå inte. Det som främst skiljde 
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var skolledarnas och klasslärarnas uppfattningar. Den röda tråden fanns på alla tre 

skolorna, för att där skolledningen var positiv och kände att det går att påverka 

situationen och diagnos, så färgade det av sig på klasslärarna. Speciallärarna och 

specialpedagogerna verkade inte vara färgade eller påverkade av skolledarna i den 

utsträckningen att man kunde se det på svaren på intervjufrågorna i vart fall, utan det 

var så att de var lika på alla skolorna.  I och med att jag på förhand ville jämföra 

skolorna, kunde jag inte kalla analysen jag gjorde fenomenologisk, för att jag hade på 

förhand givna svar, fast inga givna kategorier. Dem fann jag dock själv. 

 

Vem styr i skolans värld?  

Stefan Löfqvists licentiatuppsats med namnet Den Bångstyriga Verkligheten Har det 

svenska systemskiftet haft någon betydelse för arbetet med elever i behov av stöd? , 

hade diskussionsdel om vilka aktörer som överhuvudtaget har handlingsförmåga. 

Slutsatsen där blev att organisationer eller kollektiv endast kan fatta beslut, ej agera. 

(Löfqvist, 1999, sid.17). Det ligger på individnivå att ha medvetande och förmåga att 

handla, ty det är där syfte och motiv finns. Det här har jag också sett i min analys av 

arbetet: att det är hos den enskilde individen som beslut fattas. Och som i det här 

arbetet och undersökningen, så har jag sett att det är den lärare som känner att den 

har möjlighet att påverka om det blir diagnos eller inte, som också gör någonting åt 

frågan om diagnos. Det här är logiskt om man tänker mer på det, men det är svårt att 

komma på tanken att det de facto är lärarna som är närmast eleverna som har 

makten att styra om det blir diagnos eller inte på en skola och för en elev, för en 

individ. Man tänker att det är pengar som styr, vilket det kanske till stor del är, till 

syvende och sist, men, men, det är inte bara pengar och skolledare som styr, utan 

det verkar faktiskt finnas någonting som skulle kunna kallas för skolanda och som är 

karakteristiskt för just den skolan i fråga. Jag tror mig ha förstått att det faktiskt är 

som forskare Löfquist beskriver verkligheten i skolans värld där problemet han pratar 

om kan kallas för demokratins svarta hål och som han vidare beskriver det:  

 
Politikerna måste lita på att skolans personal har en tillräckligt professionell 

kunskap för att ”klara av” problemen. De måste ges en rätt att på eget ansvar och 

självständigt bedöma vilka åtgärder som är lämpliga i det enskilda fallet. Därmed 

har den ”offentliga politiken” i praktiken hamnat hos den lägsta verkställandenivån. 

Dem vanliga distinktionen mellan politik och verkställande har upplösts i ett töcken 
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av osäkerhet där det blir svårt eller omöjligt för elever och föräldrar att utkräva 

något slags ansvar. Problemet kan kallas för demokratins svarta hål.(a.a., sid. 45).  

 

Löfquist talar också i sin avhandling om den Bångstyriga verkligheten, att:  

 
”Aktörernas möjligheter att kombinera sina idéer med handlingar, dvs. att skapa 

policy, bestäms till yttermera visso av förutsättningar, omständigheter och beslut i 

den enskilda skolan. De mer övergripande makrostrukturerna; yttre påverkan och 

lokal kontext saknar i hög utsträckning betydelse för hur aktörernas mikrostruktur 

utformas.” (a.a., sid.204). 

 

Detta betyder att man måste förstå varje skolas mikrostruktur som Löfquist kallar det, 

eller skolanda som jag väljer att benämna det Om man så förstår mikrostruktur och 

skolanda, så kan man förstå det mikropolitiska spelet som försiggår på och inom 

varje skola. Skolandan har jag förvisso inte valt att redovisa eller analysera på något 

sätt, eller ens undersöka, men jag har fått ett hum om den i och med att jag sett och 

kunnat skönja den så kallade röda tråden på och inom varje skola jag undersökt. 

 

Den röda tråden 
Vad varje skola har eller inte har är ett arv av förvärvad kunskap som nedärvts och 

om lärare stannat tillräckligt länge, blivit institutionaliserade och lika med skolan som 

det gäller. Det här trodde jag mig finna och fann mycket riktigt: en röd klarröd tråd 

som kanske inte fanns synlig vid första anblicken, men som kunde nystas upp och bli 

synlig efter lite detektivarbete. Jag fann också att människorna som arbetar på en 

skola nog på förhand redan har en lösning på problem som dyker upp i form av 

specialpedagogiska åtgärder, och man gör som man alltid har gjort eller så testar 

man någonting nytt och billigare såsom till exempel alla dessa elevassistenter som 

har blivit så populära och som jag fann på alla skolorna jag besökte. Dessa gör 

förvisso en jätteinsats för denne ende elev, men resten då? Ska klassläraren ta hand 

om resten? Svaret på denna fråga lär vi få veta ute i verkligheten som väntar oss. 
 

 

Ansvar och makt 
”Här i Sverige är det ofta så att ingen vågar ta ansvar. Man är rädd för att dra igång 

saker, det kan betyda kostnader, och så måste man stå till svars sedan. Vem ska 
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betala?” Kung Karl XVI Gustaf sade dessa ord och citerades i Dagens Nyheter vid 

Tsunami-katastrofen i Thailand under julhelgen 2004 (DN, 2005-01-10) där den 

passivitet som bokstavligen följde i svallvågorna, gjorde att kungen tog till orda, och 

såklart fick kritik därför. Maktmissbruk beskylldes vår regent för och debatten som 

följde visade att makt och ansvar hänger samman och är laddade begrepp bägge 

två. Den som har makt måste kunna ta ansvar och omgivningen måste kunna 

utkräva ansvar av makthavarna.(Lind Nilsson, Gustafsson, sid.59) I vårt samhälle av 

idag kan vi se att samhället styrs av vertikala och hierarkiska system, men att det 

ändå sker en utveckling i riktning mot ett mer decentraliserat, horisontellt samhälle 

med större autonomi för individen, med frihet under ansvar, integritet och 

självständighet. Är det måhända därför som skolsystemet som hänger kvar i det 

postmoderna samhället där industrialismen lever kvar, har tagit stryptag på sig själv 

och måste omstrukturera sig för att få luft. Värderingar måste omprövas, reflektioner 

måste reflekteras över och vi människor måste ställa oss i perspektiv till varandra och 

vara varandra till hjälp istället för stjälp som nu i individualismens förtecken. Hur 

hänger då det här ihop med studien som gjorts? Svaret är enkelt och ändå långsökt 

och svårt. Det gör kanske inte det mer än att det här var och är ett exempel på att 

makthavare ibland tar ansvar där det egentligen skulle ha varit någon längre ner i 

hierarkin som skulle ha både uttalat sig och gjort någonting. Då trädde i det här fallet 

vår kung in och gjorde det istället. Här kan man kanske se det som en parallell till 

samhället i stort och skolan i det lilla och där rektorerna ibland vill bestämma i saker 

som lärarna ska ta ansvar för. Jag har förstått av många människor jag samtalat med 

både före, under och efter arbetets gång, att skolan måste förändras och det NU. Det 

gäller inte bara specialpedagogiska insatser, utan det gäller hela systemet som 

måste ses över och jag tror att kunskap är makt i det här fallet. Kunskap att förändra 

och kunskap att veta vad man som vi lärare måste bli utbilda sig inom, för att få 

makten och därmed kunna ta ansvar att vara en god och ansvarstagande lärare och 

pedagog. Kunskap är det som vi alla behöver mer av. 

 

 Metodkritik eller vad kunde ha gjorts bättre 

Det som var svårt och som kunde ha gjorts bättre, är helt klart den kvantitativa 

analysen, som blev bristfällig och snabbt uträknad på slutet. Själva slutsatserna och 

analyserandet av resultaten är en ständigt pågående process, som jag förstår aldrig 
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tar slut, och det var ett fel hos mig att jag trodde att det skulle säga stopp 

någonstans, men se det gjorde det inte, utan jag fick säga och sätta stopp själv, och 

det var väldigt svårt att begränsa tiden, som annars blev både för lång i själva 

analyserandet och för kort för övrigt. 

 

Eftertanke 

Niccolo Machiavelli, 1469-1527 

”Det finns ingenting så svårt att ta itu med, 

Ingenting så vådligt att leda, 

Ingenting så osäkert i framgång som att söka införa 

En ny tingens ordning. 

Den som förändrar får nämligen som motståndare 

Alla dem som lyckats väl i de gamla spåren 

Och endast ljumma försvarare 

I dem som kan tänkas fungera i de nya.” 

 

Förslag till ny forskning 

Då min tanke från början varit att undersöka uppfattningar om diagnos hos elever 

och föräldrar, och inte bara hos skolans personal, så förordar jag varmt att denna 

forskning behöver göras. Detta inte bara för att andra forskare och examensarbetare 

rekommenderat detsamma, utan helt enkelt därför att det är ett område som behöver 

belysas och föras en dialog om, alltid. 

Det jag försökt att bidra med i forskningsväg blev någonting helt annat än från början 

tänkt, ty det blev att se inte bara skillnaden mellan skolor i uppfattning om diagnos, 

utan det blev också en studie som belyste hela obligatoriska skoltiden f-9 på tre 

grundskolor, för att kunna söka se mönster i uppfattningar och syn på diagnos och 

vad en eventuell röd tråd vad gäller denna fråga innebär på en och samma skola. 

Därför är fortsatt forskning inom det här området önskvärd och behjärtansvärd. 
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8 Sammanfattning 
Tre skolor f-9 har varit föremål för en kvalitativ undersökning med både kvalitativ och 

kvantitativ analys. Intervjuer har använts som verktyg, likaså dagboksanteckningar 

och dialoger med människor runtomkring om ämnet ifråga så länge som analysen 

var igång. Det har gett mig möjlighet att reflektera över mitt reflekterande och därmed 

möjliggjort ett distanserande till mina första iakttagelser och observationer vid besök 

på skolorna både före, under och efter intervjuerna. 

 

De resultat som jag fått fram genom att dela in svaren efter kategorier, har gjort att 

jag kunnat skönja mönster i skolornas sätt att tänka. Det har varit slående och 

intressant att se två faktum. Det första är att det inte enbart beror på skolledare och 

dennes/dennas uppfattning om diagnos huruvida en elev får diagnos och hjälp därtill. 

Det andra är att det var skillnad mellan inte bara de två först skolorna som jag tänkte 

jämföra från första början skola A och skola C, utan det visade sig vara skillnader i 

upplevelsen av att kunna påverka mellan alla tre skolorna A, B och C. Det som 

verkar vara avgörande är skolans storlek och därmed skolans resurser på alla sätt, 

och också då resurser i form av möjligheten att kunna diagnostisera. Möjligheten att 

kunna och veta att man kan påverka är uppenbarligen av vikt. Möjlighet att kunna 

handla på individnivå är antingen lamslående eller befriande, och det finner jag i min 

undersökning. 
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Bilaga 1 

 

Karlskrona 2007-09-07 

 

 

Hej! 

Jag är en snart färdig lärare (sv./so/no 4-9), vilken skriver på mitt 

examensarbete som handlar om diagnos i skolan. Diagnostisering eller 

icke, det är frågan i mitt arbete, och jag har valt att undersöka relationen 

elever – klasslärare – speciallärare – skolledare.  

 

Den kvalitativa undersökningen är tänkt som intervjuer av dig i rollen 

som skolledare, samt intervjuer av speciallärare, klasslärare och en elev 

som är över 15 år (år 9).  Jag hoppas på er medverkan och kan 

garantera att er anonymitet ej blir röjd, samt att materialet fås till 

granskning av dem som så önskar, innan tryckning av arbetet. Varje 

intervju tar ca 45-60 minuter i anspråk och allt som respondenten vill 

ändra eller ha osagt, kan ändras av den intervjuade under intervjuns 

gång. 

 

Med önskan om hjälp och förståelse av er viktiga medverkan i detta vårt 

arbete, stort tack på förhand! Svar på förfrågan önskas under v.37. 

 

Med vänliga hälsningar 

Christina Hardlund 

Tfn: xxxx-xxxxxx 

Mejl: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx 

 

mailto:Christina.hardlund@comhem.se�
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Bilaga 2 

 
Frågeställningar till skolledare, speciallärare/specialpedagoger och klasslärare 
1 Har du möjlighet att påverka att en elev får specialpedagogiskt stöd och/eller får 

diagnos? Utveckla tankegångarna! 

2 Hur ser du som pedagog och fostrare på ditt ansvar att fullt och helt handleda alla 

elever på deras nivå? 

3 Hur ser du på vad som är elevens bästa (bäst för henne/honom eller bäst för 

omgivningen) särskilt med tanke på diagnos? 

4 Hur skulle det kunna ske en förbättring i undervisningen så att alla får optimalt 

lärande enligt Vygotskijs tänkande om Zone of Proximal Development (ZPD)? 

Alltså att alla får undervisning enligt Lpo94 på sin egen nivå med sikte på nästa 

nivå över hela tiden!? 

5 Vem är det som initierar diagnostiseringsförslaget? Varför? 

6 Hur upplever du diagnosfrågan? 

 

Frågeställningar till elever 
1 Har du möjlighet att påverka att du får specialpedagogiskt stöd och/eller får 

diagnos? Berätta! 

2 Hur ser du som elev på ditt ansvar att fullt och helt lära dig optimalt? 

3 Hur ser du på diagnos, är det bäst för dig eller omgivningen (lärarna, föräldrar m 

fl.)? 

4 Hur skulle det kunna ske en förbättring i undervisningen så att alla får bästa 

möjliga lärande enligt läroplanen, det vill säga att alla får lära sig efter sin förmåga 

och på sin egen nivå, med andra ord ingen tävlan!? 

5 Vet du när du fick din diagnos och/eller när du blev medveten om den? Om du 

inte har någon diagnos, när var det du började med specundervisning? 

6 Hur upplever du diagnosfrågan? 
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