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Abstract 

The purpose of my study is to investigate elementary teachersʼ views of the significance of 

the diagnosis. What are the perceptions and expectations that are prevailing. 

I chose to use focus groups as a method to get answers to my questions. Five teachers that had 

experience of pupils with a diagnose in elementary school participated. I used images as an 

aid for the teachers to discuss. 

In my study, I have come to the conclusion that the diagnosis is important for educators in 

their teaching as it provides an explanation and confirmation of the perceived difficulties both 

for educators, parents, classmates and the student himself. A diagnose can provide support 

and aid in the form of resources, materials and supervision. It is a compensatory perspective 

that exists in educational practice of these teachers. The teachers in my study believe that a 

diagnosis does not need to lock the difficulties. The teachers both see obstacles and 

opportunities with a diagnosis. 

Keywords: school, diagnosis, compensatory perspective, categorical perspective, relational 

perspective 



 
 

 

Sammanfattning  

Syftet med min studie är att undersöka grundskolelärares syn på diagnosens betydelse. Vilka 

uppfattningar och förväntningar det är som råder.  

Jag valde att använda mig utav fokusgrupper som metod för att få svar på mitt syfte. Fem 

lärare från ett arbetslag i grundskolan deltog, alla med erfarenhet av elever med diagnos. Som 

ett hjälpmedel till min fokusgrupp användes bilder som deltagarna skulle samtala utifrån. 

I min studie har jag kommit fram till att diagnosen är viktig för pedagoger i deras 

undervisning då den ger en förklaring och bekräftelse på de upplevda svårigheterna både för 

pedagoger, föräldrar, klasskompisar och eleven själv. En diagnos kan ge stöd och hjälpmedel i 

form av resurs, material och handledning. Det är ett kompensatoriskt perspektiv som råder i 

den pedagogiska praktiken hos dessa pedagoger. Pedagogerna i min studie anser att en 

diagnos inte behöver låsa fast svårigheter utan att det både finns hinder och möjligheter med 

en diagnos. 

Nyckelord: Grundskola, diagnos, kompensatoriskt perspektiv, kategoriskt perspektiv, 

relationellt perspektiv 
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genomföra min studie. Det har varit intressant och lärorikt att få ta del av era tankar och 

erfarenheter.  

Vill även rikta ett tack till min handledare Olga Keselman som hjälpt och stöttat mig under 
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1. Inledning 

Av egen erfarenhet har jag märkt att elever i behov av särskilt stöd är ett begrepp som 

förekommer i skolans värld. Elever kan vara i behov av särskilt stöd på grund utav flera olika 

anledningar. Det kan tillexempel bero på sociala, fysiska eller psykiska svårigheter. I 

läroplanen står det att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen och att undervisningen ska vara likvärdig för alla (Skolverket, 2010). Hur vi 

pedagoger bemöter dessa elever anser jag beror på våra erfarenheter, kunskaper och synsätt. 

Under flera år utav perioder med verksamhetsförlagd utbildning har jag uppfattat det som att 

verksamma pedagoger vill att de elever som är i behov av särskilt stöd ska utredas för 

eventuella diagnoser. Detta intresserar mig då jag i min inriktning ”Hinder och möjligheter för 

lärande” förstått det som att det inte är diagnosen som ska ligga i fokus utan individen och 

dess behov. Samt att man bör fundera på vilka behov som finns och varför. Så hur ser 

egentligen denna problematik ut i skolans verklighet, vilken betydelse har diagnosen för 

pedagogers undervisning med elever i behov av särskilt stöd? 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att studera en grupp grundskolepedagogers uppfattningar av diagnosens 

betydelse. 

Mina frågeställningar är: 

 Hur ser pedagoger på diagnoser? 

 Vilken betydelse har diagnosen för pedagoger? 

 Vilka uppfattningar och förväntningar har pedagoger av elever med diagnos? 
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2. Litteraturgenomgång 

I följande kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning och litteratur som jag anser är 

relevant för min studie. Jag kommer att belysa hur synen på avvikelse förändrats över tid, 

behovet av kategorisering, hur man kan se på avvikelse och normalitet, vilken synsätt som 

råder på elever med svårigheter, vilken betydelse diagnosen har samt samspelet mellan 

vårdnadshavare, elev och pedagoger. 

2.1 Hur har synen förändrats över tid 

Redan under 1600- talet började man kategorisera barn. Man delade då in barnen i tre olika 

grupper efter deras förmåga att läsa och förstå vissa delar ur bibeln vilket var prästens 

uppdrag (Hjörne & Säljö, 2008). Före 1800-talet hade orsakerna bakom annorlunda och 

avvikande barn en moralisk och mytisk syn. Man såg det som ett straff från Gud eller att 

familjen var utsatt för ett onaturligt väsen (Iglum, 2006). Under 1800-talet började man se 

avvikande beteende ur medicinska och pedagogiska synsätt, man gjorde skillnad på olika 

typer av svårigheter och avvikelser och använde sig utav diagnoser för olika behandlingar och 

placering på institutioner (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården, Jacobsson, 2005). 

Föräldrar råddes av myndigheter och läkare att lämna sitt barn på institutioner för att de skulle 

få den vård och utbildning de behövde, vilket de inte fick fast man utlovat det (Brodin & 

Lindstrand, 2004). Brodin och Lindstrand skriver att människan alltid har velat skilja ut de 

som är annorlunda, vilket man gjorde för att skydda de som ansågs normala ifrån det 

annorlunda och tvärtom. År 1878 kom den första läroplanen, Normalplanen som innebar att 

alla barn skulle gå i normalklasser. Det dröjde dock inte länge innan man började utsortera 

barn genom det som ansågs vara avvikande i relation till det förväntade normala för ett barn 

vid en viss ålder. Man ansåg även att de som inte nådde upp till de kraven som normalklassen 

ställde var avvikande (Hjörne & Säljö, 2008).  

I början av 1900- talet utförde läkare och skolpsykologer intelligenstest för att kategorisera 

barnen och avskilja dem från skolundervisningen (Tideman m.fl, 2005). I slutet på 1940- talet 

kritiserades testningen från olika håll. Man lät då lärare gå kurser för att kunna utföra testerna 

så de blev tillförlitliga då man ville visa för föräldrarna att diagnostiseringen skett på ett 

sakligt och rättvist sätt. Det gjordes också för att övertyga föräldrarna att en 

hjälpklassplacering skulle vara till stor nytta för barnet (Brodin & Lindstrand, 2004). På 1930-

talet inrättade man även rådgivningsbyråer för uppfostringsfrågor då föräldrar, 

barnavårdsnämnder och skolan ansågs ha ett behov av att rådfråga läkare och psykologer 

angående barns beteende då man sökte efter orsaker hos individen. De personer som ansågs 

vara avvikande var inte önskvärda i samhället (Hjörne & Säljö, 2008). För att en person skulle 
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vara i behov av särskilt stöd hade under denna period individen själv och arvet en betydande 

roll (Brodin & Lindstrand, 2004).  På 1940- talet kom det att bli skolplikt även för de som var 

i behov av särskilt stöd men som man ansåg var bildbara (Hjörne & Säljö, 2008). År 1944 

fick även de som inte ansågs vara bildbara som var i behov av särskilt stöd också tillgång till 

skolan, de fick gå i den så kallade särskolan (Brodin, 2004).  

Under 1950 och 1960 talet lades institutioner och specialsjukhus ner då man ville att alla barn 

skulle gå i den reguljära skolan med tillgång till stöd. Detta var vad man kallade 

normaliseringsprincipen då man ville att barnen så långt som möjligt skulle kunna leva på 

samma villkor som andra barn. Man gick från ett differentieringsperspektiv till ett 

integreringsperspektiv (Brodin & Lindstrand, 2004). Men det var fortfarande den avvikande 

individen som skulle anpassas och inte skolsystemet (Tideman m.fl., 2005). Trots att målet i 

läroplanen 1962 var en skola för alla sågs segregering av vissa barn som en självklarhet då 

man ville göra klasserna så homogena som möjligt (Hjörne & Säljö, 2008). Hjörne och Säljö 

(2008) beskriver ett intressant synsätt för att se på begreppet en skola föra alla, där de menar 

att man antingen kan betona EN skola för alla där man avser endast en skolform. Eller En 

skola för ALLA där man har samma läroplan och mål men når dessa på olika sätt. 

Specialpedagogikens viktigaste mål i 1980 års läroplan var att motverka att barn skulle få 

svårigheter i skolan (Persson, 2007).  Läroplanen menade att skolan skulle vara en skola för 

alla som alla oavsett bakgrund skulle ha rätt till. Man skulle i undervisningen utgå ifrån 

elevernas intresse och målet var att alla skulle arbeta tillsammans (Hjörne & Säljö, 2008). På 

1990- talet stärktes detta ännu mer och man ville inte bara att eleverna skulle integreras utan 

även inkluderas, de skulle vara delaktiga. Skolan skulle vara anpassad för att passa alla elever 

vilket i början av 2000- talet tryckte ännu mer på att det var skolan som ska förändras och inte 

individen (Iglum, 2006). År 2000 ändrades även begreppet elever med behov av särskilt stöd 

till elever i behov av särskilt stöd då man ville tydliggöra att problematiken inte låg hos 

eleven utan miljön (Persson, 2007). Användandet av detta begrepp menar Nilholm (2012) inte 

stämplar eleven då man har möjlighet att lämna den kategoriseringen som man blir tilldelad. 

2.2 Kategorisering av elever 

Tideman m.fl. (2005) menar att 1900- talet har präglats av diagnostiseringar och avvikelser 

som lett till kategoriseringar fast man pratar om en skola för alla vilket resulterar i att dagens 

syn på elever i behov av särskilt stöd är motstridigt.  

Brodin och Lindstrand (2004) menar att människan alltid haft ett behov av att hitta mönster, 

strukturera, organisera och kategorisera för att förstå sin omvärld och den omvärld vi lever i 

ger oss möjligheter att tolka och förstå. Likt Brodin och Lindstrand menar Hjörne och Säljö 
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(2008) att kategorier och klassificeringar är en grundläggande komponent i mänsklig 

kunskapsbildning och institutioners sätt att fungera. Vilket man använder till att benämna och 

analysera skolsvårigheter för att kunna lösa de upplevda problemen.  

Beroende på vilka professionella grupper som har tolkningsföreträde kommer eleven 

identifieras och kategoriseras utifrån denna grupp (Nilholm, 2012). Att ha en identitet menar 

Hjörne och Säljö (2008) är att bli placerad i kategorier utifrån kännetecken och egenskaper. 

Identiteten är alltså inget barn bär på eller har utan det är något som barnet har tillskrivits. 

Forskare menar att åtgärder som sätts in när en elev är i behov av särskilt stöd är för att 

försöka normalisera eleven (Nilholm, 2012).  

Isaksson, Lindqvist och Bergström (2008) fick fram i sin studie att man utgick ifrån tre olika 

modeller när man identifierade elever med skolsvårigheter. En social modell som handlar om 

elevens sociala situation och anpassningssvårigheter i skolan. Den andra modellen som är 

medicinska modellen är kopplad till sjukdom och hälsa. Den sista modellen 

inlärningssvårigheter ser skolproblem som inlärningssvårigheter utgår ifrån olika tester som 

till exempel nationella prov. 

Risker som finns med kategorisering är att detta kan komma att påverka eleven i behov av 

särskilt stöds möjligheter och förutsättningar i framtiden (Iglum, 2006). Samt att det finns risk 

att dessa elever stigmatiseras, alltså pekas ut och nedvärderas (Hjörne & Säljö, 2008). Vidare 

menar Hjörne och Säljö att den tillskrivna identiteten kommer att bidra till att eleven i behov 

av särskilt stöd kommer att bidra till uppfattningar om sig själv och skapar förväntningar av 

vad man klarar av. Eleven kommer således bemötas utifrån föreställningar om vad kategorin 

eller diagnosen innebär. 

2.3 Normalitet och avvikelse 

Tidigare forskning har visat att det har funnits olika sätt att se på begreppen avvikelse och 

normalitet. Iglum (2006) menar att avvikelse bara kan definieras genom sin motsats, det 

normala. De värderingar och idéstrukturer som råder i samhället avspeglar hur vi ser på 

människor och hur vi särskiljer dem (Tideman m.fl., 2005). Det som betraktas som avvikande 

beror på vem som betraktar, betraktaren påverkas av normer och förväntningar som styrs av 

tid, rum och situation. Man kan också utgå ifrån arv, miljöpåverkan eller ett samspel där 

individuella faktorer krockar med miljöns krav (Iglum, 2006) . 

Persson (2007) tar upp problematiska aspekter av normalitet och belyser 

normalfördelningskurvan som även kallas Gausskurvan. Han menar att människor är olika 

vilket är en normal variation av individers olikheter.  Det är inte mer normalt att befinna sig i 
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kurvans mitt som är kurvans topp där de flesta individer ligger, det benämns istället som 

vanligt förekommande. Tideman m.fl. (2005) nämner två olika sätt att se på normalitet och 

avvikelse. Statisk normalitet där man utgår ifrån medelvärde eller standardavvikelse från en 

normalfördelningskurva. Det andra sättet att se är att man utgår ifrån normativ normalitet som 

innebär att man utgår ifrån vad som betraktas normalt utifrån samhället vid en viss tidpunkt. 

Strävan är att uppnå det normala (Tideman m.fl., 2005).  

Iglum (2006) hänvisar i sin bok till Jesper Holts som använder sig utav tre synsätt för att 

beskriva det normala; moraliskt, statiskt och medicinskt. Det moraliska uppfattas som normalt 

utifrån de normer man skapar sig. Medan det statiska bygger på till exempel normalkurvan 

som både Persson och Tideman också belyst i sina studier. Det sista sättet, medicinska skiljer 

mellan sjukt och friskt där det sjuka blir avvikande, det krävs då behandling för att uppnå 

normalitet. 

 Nilholm (2012) menar att man bör göra skillnad på förståelsen av en smal respektive bred 

normalitet. Där den smala förståelsen ger ett begränsat utrymme för individualitet och den 

breda ger utrymme för en större variation i beteende. Iglum (2006) skriver att om vi drar en 

snäv gräns för det normalt accepterade och tillåtna så får vi fler avvikelser. Hon menar även 

att det en elev gör kanske vi uppfattar som avvikande men för denne kanske det är normalt 

utifrån hur denne uppfattar situationen.  Därför anser Iglum att det är viktigt att försöka förstå 

den vi avser som avvikandes tolkning av situationen. Likaså menar Brodin och Lindstrand 

(2004) att det som är normalt i ett samhälle och i ett speciellt sammanhang kanske betraktas 

som onormalt och fel i ett annat. 

Tideman m.fl. (2005) menar att det är med skolans vardag som referens man upptäcker och 

bedömer avvikelse. De menar att problemen framkallas av skolans sätt att fungera. Brodin 

och Lindstrand (2004) tycker att barn stämplas väldigt tidigt som avvikare och att man då 

betraktas med vissa negativa förväntningar. Men Tideman m.fl. (2005) menar att skolan inte 

utnämner sina avvikare i ond avsikt utan att det är något som behövs för att ge individuellt 

stöd och resurser. Nilholm (2012) anser att ett förebyggande arbete som gör att barn och 

elever inte hamnar i svårigheter är viktigt.  

Att vara en avvikande är något som öppnar upp för riskerna av angrepp och mobbning från 

personer i omgivningen menar Brodin och Lindstrand (2004). Iglum (2006) tycker att det är 

viktigt att man ger en förklaring till det avvikande då hon upplevt att barn och ungdomar utan 

större problem upplever och accepterar den variation i mångfalden som finns och inte ser det 

som avvikande. För att avsluta detta avsnitt vill jag ta upp Brodin och Lindstrand (2004) bok 
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där de skriver att ett första steg mot en skola för alla är att sluta tala om normalitet och 

avvikelser och istället lyfta fram variationen och olikheter som något positivt och värdefullt. 

2.4 Perspektiv på problembärare 

Vem det är som är problembärare när en elev hamnar i svårigheter beror på vilket perspektiv 

man utgår ifrån. Nilholm 2003) tar upp tre olika perspektiv i sin bok, det kompensatoriska 

som ser eleven som problembärare, det kritiska perspektivet som ser sociala processer som 

problembärare och ett dilemma perspektiv som lyfter olika dilemman hos det 

kompensatoriska och kritiska perspektivet. Persson (2007) belyser begreppen kategoriskt och 

relationellt perspektiv i sin bok. 

2.4.1 Eleven är problembärare 

Man har i litteraturen belyst olika perspektiv som ser individen som problembärare. Det 

kategoriska perspektivet är det synsättet som dominerat menar Persson (2007) och Nilholm 

(2012). Man ser i detta perspektiv skolsvårigheter som elevburna och till följd av detta blir 

eleverna kategoriserade (Tideman m.fl., 2005). Nilholm (2003, 2012) belyser vikten av den 

biologiska förklaringen i ett kompensatoriskt perspektiv, man får stöd i det medicinska och 

psykologiska området vilket vi kan se i form av diagnoser. Ur ett linjärt synsätt vill man 

komma bakom beteendet för att hitta en orsak (Iglum, 2006). Olika tester används för att 

kunna hänvisa problemet till individen (Nilholm, 2003). En diagnos ses som objektiv och 

användbar för att kunna ge rätt behandling (Tideman m.fl., 2005). Behandlingen ska 

kompensera brister hos individen och man vill göra individen mer lik de andra runt omkring 

(Nilholm, 2003, 2012). Vidare menar Nilholm (2003) att det kompensatoriska perspektivet 

bygger på att skilja det onormala ifrån det normala, man har ett behov av att benämna och 

beskriva det onormala. Om man som pedagog tror att det är biologiskt bestämt hur eleven 

med svårigheter ska utvecklas så kommer man att agera utifrån de förväntningar och bidra till 

att de uppfylls (Nilholm, 2012).  

2.4.2 Miljön är problembärare 

Tideman m.fl. (2005) belyser ett relationellt perspektiv där man ser eleven i skolmiljön och 

undervisningen som en del utav orsakerna till skolsvårigheterna. Kvalitén på undervisningen 

är avgörande för om en elev hamnar i svårigheter menar Nilholm (2012). Persson (2007) 

menar att det är skolan som inte förmår möta och ta till vara på den naturliga variationen av 

olikheter hos eleverna i undervisningen. Även Tideman m.fl. (2005) anser att skolan inte har 

förutsättningar för att möta enskilda elevers behov vilket leder till att den enskilde eleven 

måste anpassas för att inte bli utstött. Brodin och Lindstrand (2004) skriver att alla ska bidra 

efter förmåga och att alla bidrag ska värderas lika vilket leder till att alla elever blir 
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inkluderade. Elever har olika förutsättningar och det är vad skolan gör med dessa olikheter 

som är det viktiga (Nilholm, 2003).  

Nilholm (2003) menar att i ett kritiskt perspektiv anser man att specialpedagogiken pekar ut 

elever som mer eller mindre onormala, man gillar varken begreppet normalitet eller 

kategorisering i detta synsätt. Diagnoser ses som subjektiva och skadliga och är utpekande av 

elever (Tideman m.fl., 2005). Diagnoserna är dock en fördel för det reguljära skolsystemet 

som inte behöver förändra sitt sätt att fungera (Nilholm, 2003). 

Pedagogernas synsätt är avgörande för vilka åtgärder man kommer att sätta in och för vem 

som bär ansvaret (Nilholm, 2012; Brodin & Lindstrand, 2004; Iglum, 2006). Persson (2007) 

tycker att man bör använda sig utav båda perspektiven vilket Iglum (2006) stärker då hon 

menar att det är vanligt att man kombinerar flera olika synsätt till en egen grund för förståelse.  

2.5 Diagnosens betydelse 

En del forskare är eniga om att diagnosen har en stor betydelse när det handlar om att få stöd. 

Brodin (2004) tycker att det borde vara självklart att alla elever i behov av särskild stöd borde 

få det stöd som behövs, med eller utan diagnos vilket skulle leda till att diagnostisering inte 

skulle vara lika central som den är idag.  Även Tideman m.fl. (2005) skriver att diagnosen 

aldrig får vara en förutsättning för att stöd ska ges. Några kommuner och stadsförvaltningar 

kräver dock en diagnos för att eleven i behov av särskilt stöd ska erhålla det. Detta leder till 

överdiagnostisering, som på kort sikt kan vara bra då man får stöd men på lång sikt är det inte 

bra att få en diagnos som är osäker eller oriktig (Brodin, 2004).   

Nilholm (2012) menar att diagnoser även kan innehålla information som är viktig för 

skolpersonal att känna till men samtidigt så ger inte en diagnos mer information om hur 

undervisningen ska bedrivas än vad en observant lärare själv skulle kunna se.  

Både Tideman m.fl. (2005) och Nilholm (2012) menar att diagnoser kan innebära en 

stigmatisering vilket betyder att eleven pekas ut och ses som mindre värd. Men en del elever 

har även fått en förbättrad skolgång tack vara diagnosen (Nilholm). 

Att vara en elev i behov av särskilt stöd kräver ingen diagnos, men för att bli inskriven i 

särskolan och specialskolor är en diagnos ett måste (Nilholm, 2012). Brodin (2004) belyser en 

intressant problematik där eleven som inte passar in i grundskolan flyttas ned till 

grundsärskolan och den som inte passar in där blir då förflyttad till träningsskolan. Han menar 

att det vore fel att förneka att det handlar om en nedflyttning.  
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Det finns olika uppfattningar huruvida diagnosen är betydelsefull för pedagogerna. I en studie 

som Lindstrand (1998) gjorde framkom det att lärare känner sig otillräckliga och 

inkompetenta när en elev har svårigheter och tycker då att eleven i svårigheter ska få en 

diagnos så att de kan få extra resurser eller eleven ska segregeras (Brodin & Lindstrand, 

2004). Även Tideman m.fl. (2005) har i sin studie fått fram att när en elev har fått en diagnos 

flyttar man gärna bort ansvaret från en själv som pedagog.  När man i studien frågade 

pedagogerna tycker de dock att man inte behöver fler diagnoser utan snarare mer kunskaper 

om hur man kan arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd. Även Persson (2007) 

menar att en diagnos inte ligger inom ramen för den vanliga pedagogens ansvar, att vara 

förtrogen med de medicinska aspekterna eller orsakerna till diagnosen. Enligt Persson 

behöver de få kunskap om vilka konsekvenser det får i klassen och för barnet samt för 

planering och genomförande av undervisning. Iglum (2006) tycker att det är viktigt att man 

pratar med klasskamraterna om vilka svårigheter som kan förekomma hos eleven med en 

diagnos för att de ska få förståelse. Hon anser att man inte ska tysta ner eller bortförklara det 

avvikande då man förmedlar ett budskap som säger att det är något hemskt. Enligt Iglum 

(2006) löper det även större risk för mytbildning och mobbning om man inte är öppen med 

svårigheterna.  

Brodin & Lindstrand (2004) menar att utveckling hos individen sker i samspel med miljön 

och att barn är beroende av att ha vuxna människor omkring sig som stimulerar dem. Det 

hjälper inte bara att vänta på en utredning eller diagnos. De belyser även att ett barn med 

funktionsnedsättning i första hand är ett barn med alla dess behov, möjligheter, önskningar 

och tankar samtidigt som det är viktigt för barnet att pedagoger accepterar 

funktionsnedsättningen och dess begränsningar.  

Jakobsson (2002) fick i sin studie fram olika förhållningssätt man kan ha gentemot diagnoser i 

sin studie. Diagnoser i sig är inte avgörande, den kan vara viktig för medicinering men oftast 

är det bara en bekräftelse på något man redan vet. Pedagoger ser inte diagnosen i första hand 

utan barnet. Det är även lättare att få resurs och hjälpmedel. Några informanter i studien 

menar också att diagnosen skulle kunna underlätta ett professionellt förhållningssätt. 

Informanterna ansåg även att diagnosen kunde ge en förklaring och förståelse till ett uppvisat 

beteende eller svårigheter. Diagnosen kan även vara en utgångspunkt eller 

identifikationsobjekt där man utgår ifrån diagnosen vid planering av skolgång eller blivit en 

identifikation som följer eleven hela livet menar informanterna.  
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2.6 Samspelet mellan vårdnadshavare, elev och pedagoger 

Iglum (2006) skriver att en familj kan gå igenom perioder av tvivel och ångest om det är 

något som är fel på ens barn. Hon menar att föräldrar kan uppleva diagnosen som en lättnad, 

ett sorgarbete vilket kan leda till behov av attitydförändring när deras barn fått en diagnos. 

Utifrån en studie som Hjörne och Säljö (2008) tar upp i sin bok att föräldrar kan uppleva 

kontakten med skolan som mycket ansträngande då man eventuellt får höra mycket klagomål 

från pedagoger. En diagnos kan då normalisera relationen mellan skolan och föräldrarna då 

pedagogerna har fått en förståelse och man slutar klaga på eleven. Även Jakobsson (2002) har 

i sin studie visat på hur samspelet mellan pedagoger och vårdnadshavare kan se ut. Från 

vårdnadshavarnas sida kan man visa engagemang på tre olika sätt. Förnekande och 

ifrågasättande då vårdnadshavarna inte vill att deras barn ska vara ett föremål för utredning. 

De anser att det är skolans fel att deras barn har svårigheter. Oro och kontroll innebär att 

vårdnadshavare håller sig uppdaterade med den senaste forskningen och engagerar sig i olika 

grupper och kontrollerar vad som görs i olika verksamheter. De litar inte på skolpersonalen. 

Man kan även ha ett engagemang med medvetenhet och distans där man som nivån innan 

nämner har en oro och kontroll men på en mer balanserad nivå. Studien belyser även två olika 

förhållningssätt där man pratar om uppgivenhet som innebär att vårdnadshavarna försöker 

men orkar inte riktigt med de svåra frågor och uppgifter som det innebär att ha ett barn med 

stora funktionsnedsättningar. Vårdnadshavarna kan även visa förnöjsamhet där man känner 

förtroende för skolpersonalen och experter att de vet vad som är bäst för barnet.  

Vidare menar Jakobsson (2002) i sin studie att skolpersonalens förhållningssätt gentemot 

vårdnadshavare kan gestaltas på fem olika nivåer. Förståelse där man har förståelse för 

vårdnadshavare ansvar och oro över barnet. Medlidande innebär att man tycker synd om 

barnet och dess vårdnadshavare och ställer inte samma krav på dessa som på andra 

vårdnadshavare. Vid Medkänsla uttrycks förståelse för deras situation och man uppvisar ett 

jämlikt och ömsesidigt förhållningssätt gentemot vårdnadshavare.  Med Tilltro där man kan 

utgå ifrån förtroende där man visar ett positivt förhållningssätt till vårdnadshavarnas sätt att 

stödja och ta ansvar för sitt barn. Man kan även visa ett misstroende där man anser att 

hemsituationen är orsaken till barnets svårigheter.  

Persson (2007) och Hjörne & Säljö (2008) tycker att eleverna som är i behov av särskilt stöd 

inte får göra sin röst hörd utan att de får accepterar de lösningar på svårigheter som föreslås. 

Nilholm (2012) skriver att eleven måste få sin röst hörd och möjlighet att påverka sin 

situation. Även vårdnadshavare menar Persson (2007) har svårt att argumentera för andra 
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åtgärder än dem skolan bestämmer då det kräver kunskaper som man menar på att de flesta 

vårdnadshavare inte har. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs mitt val av metod, urval, arbetsprocessen samt en metoddiskussion. 

Jag vill med min undersökning få svar på följande frågeställningar: 

 Hur ser pedagoger på diagnoser? 

 Vilken betydelse har diagnosen för pedagoger? 

 Vilka uppfattningar och förväntningar har pedagoger av elever med diagnos? 

3.1 Val av metod 

För att undersöka min studie valde jag att använda mig utav fokusgrupper. Både Halkier 

(2010) och Wibeck (2010) menar att detta är en metod som används för att genom att studera 

gruppinteraktioner få fram åsikter, attityder, tankar, uppfattningar, argumentationer med mera. 

Ämnet som ska studeras bestäms utav forskaren. Vidare menar Halkier (2010) och Wibeck 

(2010) att deltagarna i gruppen kan ställa frågor till varandra, kommentera varandras 

erfarenheter och tankar vilket leder till en mer öppenhet i gruppen och kring ämnet. Detta blir 

speciellt relevant om ämnet är känsligt. Därför anser jag denna metod passar min 

undersökning eftersom jag är intresserad utav pedagogernas uppfattningar. Interaktionen 

mellan deltagarna kan vara av intresse då jag anser att diagnosens betydelse kan ses som ett 

känsligt ämne att diskutera eftersom det finns flera åsikter och attityder kring detta ämne. 

Wibeck (2010) skriver att fokusgrupper ofta är ett samtal med många argument då man 

diskuterar åsikter för och emot ett ämne. Deltagarna behöver inte ha några klara åsikter innan 

samtalet utan de kan växa fram under samtalets gång eller så kan åsikter ändras i samtalet 

med de andra deltagarna.  

Wibeck (2010) tar i sin bok upp att interaktionen mellan deltagarna är det som utmärker en 

fokusgrupp vilket kan förstås på tre olika sätt. Hon menar att interaktionen mellan deltagarna 

till exempel kan vara vad de säger och hur deras samtal hänger samman både genom 

yttranden och kroppsspråk. Interaktionen kan även förstås genom samspelet mellan olika 

tankegångar, idéer och diskussioner samt interaktionen mellan det som sägs hos deltagarna.  

Som ett hjälpmedel till fokusgrupp undersökningen bestämde jag mig för att använda bilder 

som skulle väcka frågor och diskussion hos deltagarna. Det var John Collier som i mitten på 

1950-talet började använda bilder vid intervjuer då forskningsteam hade svårt att komma 

överens. Collier gjorde en undersökning då man både använde sig utav bilder som ett 

hjälpmedel och utan. Det visade sig att vid intervjun där man använt bilder fick de intervjuade 

ett skarpare minne samt att missförstånd minskade (Harper, 2010). Användandet utav 

fotografier väcker information, känslor och minnen menar Harper (2010). Enligt Harper kan 
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bilder leda till att individen framkallar erfarenheter eller epoker i sitt liv. Halkier (2010) 

menar att bilder kan främja diskussion och skärpa fokus i undersökningen med förutsättning 

att bilderna ska spegla problemställningen och ämnet. Wibeck (2010) anser att materialet, i 

detta fall bilder inte bör presentera färdiga argument då detta skulle kunna tänkas påverka 

analysen.  

3.2 Urval 

I min undersökning hade jag som avsikt att intervjua grundskolepedagoger med erfarenhet av 

elever i behov av särskilt stöd då jag i min studie skulle belysa diagnosens betydelse. 

Jag valde att använda mig utav en redan existerande grupp, ett arbetsslag av pedagoger i 

grundskolan. Detta då jag ville att deltagarna skulle känna sig trygga med varandra. Wibeck 

(2010) skriver att om gruppdeltagarna är främlingar finns det risk för de personer som är 

blyga och tillbakadragna att bli ännu mer tystlåtna samtidigt som starka personer tar över. 

Halkier (2010) menar att deltagarna i varje grupp bör känna att de har något att säga och att de 

vågar säga det till varandra samt att de känner sig trygga med det. När man har för olika 

erfarenheter menar han att människor kan ha svårt att kommunicera med varandra. 

Det finns olika teorier om hur stor en fokusgrupp bör vara men Wibeck (2010) anser att ett 

lämpligt antal är fyra till sex deltagare. En liten grupp leder till att man kan behålla allas 

uppmärksamhet, man får större inflytande vilket oftast leder till personligt engagemang. Det 

är lättare att ge och få feedback, tiden räcker bättre till för att alla ska få uttrycka åsikter, ställa 

frågor samt bemöta andra gruppmedlemmars argument. Halkier (2010) skriver att det råder 

enighet om att storleken på fokusgrupper beror på vad som passar bäst till ämnet, deltagarna 

och till de former av interaktioner man är intresserad av. Med detta som underlag valde jag ett 

antal på fyra deltagare som minsta antal och sex som högsta antal som skulle ingå i min 

undersökning. Det var fem pedagoger som deltog i min studie.   

 I min studie använde jag mig utav endast en grupp och vi träffades vid två tillfällen då jag 

bara hade tio veckor på mig att sammanställa min studie. Halkier (2010) hänvisar till litteratur 

som menar att man bör hålla nere antalet fokusgrupper då de är mycket arbetsintensiva samt 

att flera fokusgrupper inte nödvändigtvis ger ett bättre empiriskt underlag. 

3.3 Förberedelser 

Jag tog kontakt med rektorer för grundskolan i olika kommuner för att få deras godkännande 

att tillfråga pedagoger i grundskolans verksamhet. De hänvisade mig till olika arbetslag som 

de ansåg kunde ha tid och intresse för att delta i min studie. En utav rektorerna tog själv 

kontakt med sitt arbetsslag. Jag gav arbetslagen mitt informationsbrev som jag sammanställde 
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enligt forskningsetiska principer (se bilaga 1) och bad dem återkomma snarast om de ville 

medverka i min studie. Det kom att bli rektorn som valde att själv kontakta sitt arbetslag som 

ville medverka.  

Till min fokusgrupp använde jag mig utav bilder som ett hjälpmedel då min tanke var att få 

igång pedagogernas tankar. Tanken var att bilderna skulle leda till diskussioner som skulle ge 

svar på mina frågeställningar. Utifrån pedagogernas samtal skulle det kunna komma fram 

åsikter och tankar som annars kanske inte skulle bli synliga. Till förfogande fanns 20 bilder 

med olika motiv och objekt som var urklippta ur tidningar. Till exempel på bilder som fanns 

var en moped hjälm, en cykel med en korg, en tjej som gungar, en hund, en lila rund figur 

med ögon och en ros. Tanken med bilder som inte speglade ämnet var att jag som moderator 

inte ville styra pedagogerna i deras samtal. Min fråga till deltagarna var utgångspunkt i 

samtalet och utifrån frågan skulle deltagarna själva finna kopplingar de såg i bilderna till 

ämnet. Bilderna får olika betydelse beroende på deltagarnas perspektiv. Bilderna i sig var inte 

viktiga utan bildernas uppgift var att hjälpa pedagogerna att få igång en diskussion där åsikter 

och tankar kring elever i behov av särskilt stöd låg i fokus. Åsikter och tankar som blev 

synliga i samtalet var det viktigaste och det jag har valt att belysa i mitt resultat. 

Jag valde att ha en ostrukturerad fokusgruppundersökning vilket Wibeck (2010) menar att det 

är när gruppmedlemmarna diskuterar fritt, de väljer själva vilka aspekter de tycker är viktiga 

att belysa inom det bestämda området.  Detta för att moderatorn, samtalsledaren ska kunna 

studera interaktionen och argumentationen i gruppen. Jag som moderator kunde ändå gå in i 

samtalet och styra upp det vid behov. Samtalet fokuserades på en fråga som de fick diskutera 

fritt: Vilken bild tycker ni belyser diagnosens betydelse i den pedagogiska praktiken?  

Samtalet mellan deltagarna spelades in och jag som moderator antecknade vem som pratade 

för att veta vem som sa vad när jag transkriberade. Jag utgick då ifrån Wibeck (2010) som 

skriver att anteckningarna gärna kan bestå av en kort sammanfattning av en replik eller de 

första orden i varje yttrande.  

För att samtalet skulle bli så givande som möjligt hade jag gjort en lathund (se bilaga 2) enligt 

Halkier (2010). Halkier (2010) menar att det är viktigt att man har en introduktion som 

belyser syfte och vad som kommer att ske och hur intervjun kommer att gå till. Detta för att 

skapa förväntningar och trygghet hos gruppen. För att sedan göra en presentationsrunda där vi 

lär känna varandra samt att det är ett sätt att få alla att komma igång med att säga något.  
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3.4 Genomförande 

När jag kom till skolan så satt hela arbetslaget med nio personer ner tillsammans i ett rum. Jag 

frågade vilka det var som var intresserade av att delta i min studie och det var nästan hela 

arbetslaget. På grund utav tidsbrist sa jag att jag ville ha fyra till fem deltagare så de 

diskuterade själva vilka som skulle delta men att erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd 

var önskvärt. Vi började med att fika och jag som moderator började presentera mig själv för 

att vidare belysa studiens syfte, metod och tydliggöra de etiska kraven. Sen var det dags för 

informanterna att presentera sig. När det var klart förklarade jag vilka förväntningar jag hade 

på samtalet för att sedan ge ordet till deltagarna. (Se bilaga 2).  

Medan gruppen samtalade antecknade jag vem som sa vad och när gruppen blev tysta en 

längre stund frågade jag dem vilka hinder respektive fördelar det finns med en diagnos för att 

föra samtalet vidare.  

Efter ca 40 minuter började samtalet avta och jag började runda av genom att fråga om det var 

något annat de tänkte på, vilket ledde till fem minuter till av diskussion. Efter det bokade vi in 

ett uppföljningssamtal en vecka senare och jag tackade för mig. 

Vid uppföljningssamtalet träffades vi i samma lokal som sist. Jag talade om att vi skulle utgå 

ifrån bilderna och samma fråga även denna gång och att jag i slutet hade några frågor kring 

första samtalet. Samtalet varade i cirka 30 minuter och det spelades in. När samtalet var slut 

tackade jag för deras tid och hjälp med min studie och att jag skulle skicka studien till dem 

när den var klar så att de fick ta del utav den.  

3.5 Beararbetning av resultat 

När jag transkriberat samtalen har jag skrivit ordagrant hur pedagogerna utryckt sig samt 

markerat pauser. Här tog jag även hjälp utav mina anteckningar för att veta vem som säger 

vad. Halkier (2010) belyser en analysmetod som kallas kategorisering där forskaren sätter 

olika kategorier i relation till varandra för att se om de hör ihop, står i motsättning till 

varandra eller får konsekvenser för varandra. Kategorierna kan bildas utifrån deltagarnas egna 

kategoriseringar eller så kan de bildas genom att forskaren bestämmer begreppskategorier 

eller en blandning av dessa två angreppssätt. När jag analyserade data utgick jag ifrån Halkier 

och tolkade vad varje informant sagt, stycke för stycke. Jag markerade med olika färger så att 

jag kunde se vilka olika kategorier som belystes i samtalen men även var i data mina 

frågeställningar blev synliga. Jag sammanfattade sedan de olika kategorierna var för sig. 
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3.6 Etiska ställningstaganden 

I min undersökning strävade jag efter att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att man ska informera om undersökningsdeltagarnas uppgifter i 

studien och deras villkor för deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet uppfylldes då jag 

skickade ut ett informationsbrev där jag presenterade mig själv och min utbildning, beskrev 

syftet med undersökningen samt metod.  Mina kontaktuppgifter fanns även med i 

informationsbrevet om kontakt behövde tas under eller efter undersökningen. Jag tydliggjorde 

även denna information vid undersökningens första och andra möte samt att jag berättade vart 

deltagarna kan ta del utav min studie när den är klar. 

Samtyckeskravet innebär att man ska ha de medverkandes samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). 

Eftersom fokusgrupper innebär att de medverkande har en aktiv insats inhämtades muntligt 

samtycke innan första träffen. Samt inhämtades samtycke utav arbetslagets rektor. Jag 

tydliggjorde även att deltagandet är frivilligt och att man när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan att det medförde några negativa följder. 

Konfidentialitetskravet innebär att de medverkande ska garanteras konfidentialitet och 

personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del utav dem (Vetenskapsrådet, 

2002). Jag har i min studie avidentifierat de medverkande och använt mig utav fingerade 

namn. Samt att jag förvarade materialet där ingen utomstående kunde ta del utav det.  

Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas för forskning (Vetenskapsrådet, 

2002). Jag använde enbart det insamlade data till min studie samt att materialet förstördes vid 

avslutad studie. 

3.7 Metoddiskussion 

Jag anser att mitt val av metod, fokusgrupper var relevant för min studie då den gav 

intressanta samtalsanalyser. Vid analysarbetet var det pedagogernas tankar och åsikter som 

kom fram i relation till bilderna som var intressanta och som jag kopplade till relevant 

forskningsfråga. Bilderna som hjälpmedel gjorde att pedagogerna förde samtalet utifrån 

bilderna vilket gjorde att de kunde beskriva sina tankar och åsikter med hjälp av en bild och 

även finna nya perspektiv på ämnet. Bilderna väckte tankar hos pedagogerna, vilket var min 

förhoppning. Men valet av de bilder som fanns kan ha styrt val av perspektiv pedagogerna 

belyste. Jag valde att ha bilder på olika objekt som i sig inte var relaterade till skolan eller 

barn i behov av särskilt stöd utan pedagogerna själva fick göra olika kopplingar till ämnet. 
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Pedagogernas egna tankar och åsikter blir synliga utifrån hur de tolkar bilderna så andra bilder 

hade troligtvis gett andra tolkningar och styrt pedagogernas perspektiv.  

Min tanke var att ha ett ostrukturerat samtal där jag som moderator inte styrde samtalet. 

Under samtalen ställde jag frågor som jag inte hade reflekterat över innan vilket kan ha gjort 

att jag styrde samtalen. Vid första samtalet frågade jag pedagogerna om de ansåg att en 

diagnos underlättar i undervisningen, vid ett senare tillfälle frågade jag pedagogerna om de 

tyckte att det fanns några nackdelar med att en elev har en diagnos i undervisningen. Senare i 

samtalet drog jag slutsatsen att pedagogerna verkar vara eniga om att en diagnos gör det 

lättare att få tillgång till hjälpmedel och frågade då om det inte fanns några mer fördelar med 

en diagnos. I slutet vid andra samtalet bad jag två utav pedagogerna att tydliggöra ett utav 

sina utlåtanden då jag inte förstod vad de menade. Både frågorna och sättet jag ställde 

frågorna på kan ha påverkat pedagogerna och resultatet men jag anser att de styrde samtalet 

till största del själva och belyste de tankar och åsikter de tyckte var viktiga.   

Jag hade inga problem med att hitta grundskolelärare som ville delta i studien vilket jag tror 

beror på att jag riktade mig till flera arbetslag på olika skolor på en gång. Det var fem olika 

pedagoger med olika erfarenheter som deltog i studien, mitt krav var fyra till sex vilket 

Wibeck (2010) förespråkar. Sedan blev det en väldigt homogen grupp som kan ses både som 

fördel respektive nackdel vilket jag senare i texten kommer belysa. Men min tanke var ändå 

att jag ville att pedagogerna skulle känna varandra då jag ansåg att det skulle ge en trygghet 

och att de skulle våga föra ett öppet samtal.  

När jag först träffade grundskolepedagogerna tyckte jag att det var viktigt att jag gav dem ett 

bra intryck för att samtalet skulle bli så givande som möjligt. Därför bjöd jag på fika vid 

första träffen och vi satt och småpratade innan vi satte igång med intervjuerna för att de även 

skulle känna en trygghet med mig i rummet. Under samtalet använde jag mig utav 

ljudinspelning och jag som moderator antecknade vem som sa vad. Om jag inte hade spelat in 

samtalet hade mycket data gått förlorat då jag aldrig hade hunnit anteckna ordagrant vad som 

sades vilket var viktigt då jag sedan skulle analysera data och risken för misstolkningar hade 

varit större.  

3.8 Reliabilitet och validitet 

Validitet, även kallat giltighet, handlar om att man studerar det man tänkt studera (Wibeck, 

2010). Reliabilitet handlar om pålitligheten av genomförandet (Wibeck, 2010). En god 

reliabilitet menar Halkier (2010) är en förutsättning för en god validitet. Saker som kan 

påverka validiteten och reliabilitet menar Wibeck (2010) och Halkier (2010) är valet av 

metod, antal fokusgrupper och antalet deltagare i fokusgruppen, samt valet av deltagare och 
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hur man tar kontakt med dessa. Vilken struktur man har på sin undersökning samt vilka 

hjälpmedel man använder sig utav samt hur moderatorn transkriberar och analyserar insamlad 

data. 

Jag anser att jag har mätt det jag tänkt mäta då jag var intresserad av en grupp pedagogers 

erfarenheter och uppfattningar av diagnosens betydelse.  Jag tycker att mitt val av metod 

stämmer bra överens med vad jag tänkt studera då fokusgrupper är bra när man vill få fram 

åsikter, attityder, tankar och uppfattningar hos en grupp människor (Wibeck, 2010). På grund 

utav tidsbrist kunde jag bara använda mig utav en fokusgrupp vilket kan ha påverkat resultatet 

då det gav mig en begränsad mängd data vilket gör att min studie har en låg generaliserbarhet 

då det mina respondenter säger inte kan stå för vad alla pedagoger i allmänhet tycker.  

Valet av respondenter stämmer bra överens med mitt syfte då pedagoger i grundskolan med 

erfarenhet av elever med svårigheter ingick i min fokusgrupp. Att rektorn för skolan tog 

kontakt med arbetslaget skulle kunna påverkat resultatet då denne hade möjlighet att välja 

vilka pedagoger som skulle ge mig de svaren han ansåg som rätt, men i detta fall var han bara 

rektor för en grundskola. Jag anser att antalet deltagare i fokusgruppen var lämplig då det gav 

en större variation av erfarenheter till gruppen. En nackdel kan vara att jag använde mig av ett 

redan befintligt arbetslag som visade sig vara homogena vilket man ser i deras utsagor då 

respondenterna utrycker sig medlåtande eller kontrar med en utsaga som stärker vad som 

redan sagts. Det kan även vara till fördel då de i gruppen kan vara bekväma och känner sig 

trygga med varandra och vågar uttrycka sig. Det skulle även kunna vara så att man inte vågar 

uttrycka sig på grund utav att man var med sina kollegor. Miljön kan påverka pedagogerna 

därför valde jag att vara i deras naturliga miljö för att de skulle känna sig trygga.  

Min tanke var att ha en ostrukturerad intervju men jag ställde några frågor till pedagogerna 

vilket inte var planerat som kan ha påverkat resultatet. Jag ställde frågor som skulle få 

pedagogerna att belysa fördelar och nackdelar med en diagnos. Jag ställde två till frågor 

angående om det är lättare om en elev har en diagnos vilket kan ha gjort att inte pedagogerna 

belyste så många nackdelar med att en elev har en diagnos.  

Mitt val av bilder som hjälpmedel kan också ses som något som påverkat resultatet. Bilderna 

kan ha styrt pedagogerna i den mening att de tar upp det som passar till bilderna och inte 

säger det de tänkt men de kan även vara en hjälp för att få igång pedagogernas tankar och 

inbjuda till samtal.  

Jag spelade in samtalen och gjorde en noggrann transkribering och under samtalen antecknade 

jag vem som sade vad för att data skulle vara så trovärdig som möjligt. Att fokusgruppen var 
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homogen ledde även till att de förstod varandra i samtalet vilket ledde till att inga följdfrågor 

ställdes vilket kan i sin tur ha lett till misstolkningar i analysen av transkriptionen då jag 

tolkade hur jag ansåg att informanterna menade med sina utsagor.
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4. Resultat 

Jag kommer i detta kapitel ge en presentation av fokusgruppens deltagare där jag använder 

mig utav fingerade namn. Sen följer ett resultat med underrubriker som belyser mina 

frågeställningar som är: 

 Hur ser pedagoger på diagnoser? 

 Vilken betydelse har diagnosen för pedagoger? 

 Vilka uppfattningar och förväntningar har pedagoger av elever med diagnos? 

4.1 Presentation av deltagare 

I min fokusgrupp ingick fem kvinnliga deltagare ifrån ett arbetslag i grundskolan. 

Erfarenheten som råder i gruppen av både undervisning inom ramen för skolan men även av 

barn i behov av särskilt stöd är allt ifrån 10 år till 35år. De har alla arbetat på olika områden 

inom skolans verksamhet. Två utav pedagogerna har utbildning i specialpedagogik men alla 

har arbetat med elever i behov av särskilt stöd.  

4.2 Resultat 

4.2.1 Hur pedagoger ser på diagnoser 

De personer som deltog i fokusgruppen har alla uttryckt att det finns både hinder och 

möjligheter när det handlar om elever som har en diagnos. Pedagogerna menar att en diagnos 

inte låser fast svårigheter utan att det finns möjligheter med en diagnos då elever med 

svårigheter kan vara bra på olika saker och att diagnoserna kan se olika ut.  Enligt mina 

deltagare kan man prata om hindrena för att de ska blir mindre, då omgivningen får förståelse 

för varför eleven med svårigheter är som den är. Pedagogerna menar också att det är viktigt 

att inte bara se diagnosen utan att man ser barnet som en individ. De är eniga om att det oftare 

är svårt och jobbigt än problemfritt att arbeta med elever som har en diagnos. 

När en elev har fått en diagnos tycker några utav pedagogerna att de fått en bekräftelse på att 

de tänkt rätt och uppfattat situationen på rätt sätt. De elever de har med diagnos anser de är väl 

utredda. Pedagogerna i fokusgruppen har en stark tro för de yrkesföreträdare som testar barn. 

Alla anser att en diagnos ger hjälp och stöd i form av material, resurs och handledning vilket 

annars är väldigt svårt att få. En av pedagogerna menar att man inte behöver göra allt med en 

elev som har en diagnos, det är tillåtet att göra något annat vilket ses som skönt. Det kan 

tolkas som att en elev med en diagnos inte behöver göra alla de skoluppgifter som krävs men 

att de andra eleverna måste göra dem. De flesta deltagare menar att eleven med diagnos kan få 

medicin som gör att situationen blir bättre men inte helt bra. En diagnos ses som mycket värd 
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då man får reda på varför en elev har svårigheter. Om man vet att en elev har en diagnos 

strukturerar man undervisningen på ett annat sätt. En elev med en diagnos får även rätt att gå 

ut ur klassrummet och kanske vara i en mindre grupp om man har en diagnos.  

 Pedagogerna har inte nämnt några direkta nackdelar utifrån pedagogens perspektiv men de 

har belyst nackdelar utifrån föräldrars perspektiv då föräldrarna kan vara rädda för att en 

diagnos stigmatiserar eleven.  Enligt mina deltagare är det en nackdel att det kan ta tid att få 

en utredning, utreda och få en diagnos. Väntan ses som jobbig.  

En deltagare menar att det också finns de som är rädda för att diagnoser ska leda till att barnet 

får en stämpel men anser att det går att lösa genom att vara öppen och prata om det. En annan 

pedagog menar att barnet inte bara är en diagnos utan har samma behov och känslor som alla 

andra har. En deltagare menar att diagnoser är något naturligt och vanligt för dem som 

pedagoger men att de ändå ser elever i svårigheter som något annorlunda. 

Enligt mina deltagare anser man att det verkar vara vanligare med diagnoser idag och 

pedagogerna menar då att det skulle kunna bero på att elever i behov av särskilt stöd är fler 

idag än förr eller att man som pedagog har fått ökade kunskaper om diagnoser. En deltagare 

menar att förr ansågs eleverna i behov av särskilt stöd som stökiga och ouppfostrade och man 

skickade dem till kliniken för elever i behov av särskilt stöd men att man idag jobbar med 

dem på ett annat sätt eftersom man har fått en annan förståelse för dessa elever.  

4.2.2 Diagnosens betydelse för pedagoger 

Pedagogerna menar att många perioder innan en elev i behov av särskilt stöd får en diagnos 

har varit jobbiga, då de får slita väldigt mycket som pedagog. Enligt en av pedagogerna tar det 

lång tid men när man väl får en diagnos och medicin så har det varit viktigt och till stor nytta 

för undervisningen, vilket de flesta i gruppen håller med om. Enligt en av mina pedagoger kan 

barnet lugna ner sig med hjälp av medicin och bli mer en i gruppen och barnet blir mer 

accepterat av sina klasskompisar. Det framkommer också att diagnosen kan ge en förståelse 

hos pedagoger, andra elever och eleven själv då den förklarar elevens beteende. Medicinen 

hjälper eleven att fungera bättre. En utav pedagogerna menar att medicinen kan hjälpa eleven 

med diagnos att få en riktig vän som de kanske inte haft förut och att eleven inte känner sig 

utanför.  

Respondenterna belyser vikten av ett bra team där de kan få stöd och stöttning av varandra. 

Att man kan avlasta varandra då skolans elever är alla pedagogers barn. Ibland känner 

pedagogerna att de orkar och då är det viktigt att kunna få avlastning från de andra i 

arbetslaget.  
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Det yttersta målet är att alla barn ska vara en del utav helheten även om inte det uppfattas som 

problemfritt men att med stöd och stöttning och hjälpmedel så kan förhoppningsvis eleven 

med svårigheter komma närmare att få vara en del av klassgemenskapen. En pedagog menar 

att alla elever har olika förutsättningar och man får prova olika strategier för att nå de olika 

målen. Om man som pedagog vet vad som är svårt och inte fungerar så kan man undvika att 

barnen utsätts för den situationen och istället prova andra tillvägagångssätt. En utav 

pedagogerna anser att det är onödigt att utsätta en elev i svårigheter för något den aldrig 

kommer att klara av på grund av sina svårigheter. Flera pedagoger har menat att alla inte 

behöver gå samma väg för att nå det gemensamma målet. En utav pedagogerna menar att man 

tycker att det vore skönt om alla kunde gå samma väg men så är det inte i livet, det kräver 

mycket jobb. 

4.2.3 Uppfattningar och förväntningar som pedagoger har på elever med diagnos 

Mina informanter lägger stor vikt vid brister och har låga förväntningar på hur barn i 

svårigheter klarar sig i sin vardag. De förvånar sig över hur dessa barn kan klara av vissa 

situationer i livet, de tar upp bollsporter som ett exempel. Det blir tydligt i samtalet att man 

som pedagog anser sig behöva vara med och stötta och hjälpa de barn med en diagnos för att 

de ska klara av sitt liv. 

En utav pedagogerna menar att med eller utan diagnos utmärker sig dessa elever. Hon anser 

att det kan vara svårt med samspel med andra barn och koncentrationen i klassrummet vilket 

de andra deltagarna höll med om.  

Enligt en av pedagogerna kan man tolka att man hela tiden behöver ha uppsikt över eleverna 

med diagnos så att de gör vad som förväntas och hjälpa dessa då de inte lyckas. Hon menar att 

man då behöver hjälpa till på olika sätt och att det ibland kan bli jobbigt vilket leder till att 

man som pedagog tappar humöret och blir arg vilket aldrig fungerar. En utav deltagarna 

menar att en del aldrig kommer att lyckas fullt ut men att man som pedagog måste hjälpa dem 

så gott man kan. 

En beskrivande ord som förkommer ofta är ordet jobbigt när det gäller beskrivningen av hur 

barnet känner. Pedagoger i studien har beskrivit de olika roller som ett barn med diagnos/ i 

behov av diagnos kan ta på sig i klassen. Några väljer att spela clown för att få 

uppmärksamhet andra får sin uppmärksamhet genom att besöka skolsyster i tid och otid, 

medan andra är slutna. Pedagogerna belyser även andra svårigheter för en elev med en 

diagnos så som väntan till exempel i matkön, tidsuppfattning, just måndagar kan vara jobbiga 

och regler kan vara svåra att förstå. De kan också vara svårt att veta vilka gränser som råder, 
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de kan prata rakt ut, att få småsyskon kan vara svårt, det kan vara svårt att få en bästis, de kan 

vara utåtagerande och ha svårigheter med lagsporter.  

Vid första samtalet hade flera av respondenterna tankar kring klasskamraters uppfattningar av 

diagnoser där de menade att andra barn kan se eleverna som är i behov av särskilt stöd som 

monster, lite crazy, konstiga eller att det kan vara en sjukdom. Men vid andra samtalet 

ändrade de uppfattning och ansåg då istället att alla elever med diagnos inte behövde 

uppfattas som sådana av de andra barnen. Till exempel dyslektiker uppfattas inte på samma 

vis men även de har en diagnos. 

4.2.4 Hur pedagogerna belyser sin förståelse för föräldrarnas uppfattningar/förhållningssätt till diagnos 

I samtalet belyste även respondenterna hur de tror att föräldrar kan uppleva sitt barns diagnos. 

De menar att föräldrarna får känna att de får en förklaring på varför deras barn gör som hon 

eller han gör. De tror också att en diagnos kan ta bort en del utav föräldrarnas skuld, då de kan 

lätt känna att de misslyckats. Pedagogerna tror att det är vanligt med skamkänsla hos föräldrar 

fast det har blivit så vanligt med diagnoser. En annan deltagare tror att många föräldrar tänker 

att bara man diagnostiserar eleven ska allt bli bra. En av pedagogerna anser även att en del 

föräldrar är rädda för att diagnosen ska bli en stämpel på deras barn. 

De flesta pedagoger har uttryckt att de har stött på motstånd från föräldrar att de absolut inte 

vill att deras barn ska få en diagnos. En deltagare menar att när föräldrarna går med på att 

deras barn ska träffa psykolog och läkare och fått en bekräftad diagnos uppfattar hon att 

föräldrar tycket att det är skönt. Enligt en annan pedagog kan bero på att de har en 

specialpedagog som pratar med föräldrarna på ett naturligt sätt.  Hon anser att det kan ta tid 

för en del föräldrar att acceptera att deras barn har en diagnos. 

Det finns olika uppfattningar bland pedagoger i gruppen om hur föräldrarna förhåller sig till 

att deras barn har fått en diagnos. Enligt en av pedagogerna ska föräldrar berätta för de andra 

föräldrarna i klassen om att deras barn har fått en diagnos. Enligt en annan pedagog, skulle de 

inte berätta om diagnosen. Flera av pedagoger har också uttryckt att de tycker att det är viktigt 

för de andra barnen i klassen att veta om en klasskamrat till dem har fått en diagnos. En 

anledning till det kan vara att ge de andra barnen förklaring till varför en elev är på ett visst 

sätt. En av pedagogerna menade att i samband med ett sådant samtal kunde man prata om 

elevernas olikheter som en naturlig variation. Ingen av deltagarna ansåg att det fanns 

uppenbara motsättningar i dessa resonemang. 

Pedagogerna har diskuterat om det är pedagogerna eller föräldrarna som ska ställa krav och 

bestämma när det gäller barn med en diagnos. Här menar då en deltagare att man tycker att 
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skolan får ställa mycket krav då föräldrarna inte orkar. Pedagogerna tar även upp vikten av en 

bra föräldrakontakt då det underlättar i samtalen om svårigheter, man behöver bygga upp ett 

förtroende. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera resultatet kopplat till min litteraturdel. Kapitlet 

avslutas med en slutsats där jag belyser vad jag kommit fram till och ge förslag till vidare 

forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Pedagogerna anser att det både finns hinder och möjligheter med en diagnos. De menar att en 

diagnos inte måste låsa fast svårigheter utan elever med diagnos kan vara bra på olika saker 

och en diagnos kan se olika ut. Pedagogerna i min studie belyser vikten av att se eleven med 

diagnos som en individ och inte diagnosen i första hand. Hjörne och Säljö (2008) menar också 

att det är viktigt att se ett barn med funktionsnedsättningar i första hand som ett barn med alla 

dess behov, möjligheter, önskningar och tankar inte se barnet som diagnos. Samtidigt är det 

även viktigt, menar de, att acceptera funktionsnedsättningen och inse de begränsningar det 

innebär för eleven. Pedagogerna accepterar och ser elevens begränsningar då de menar att 

man inte behöver göra sådant som en elev med diagnos inte klarar av på grund av sina 

svårigheter.  

Pedagogerna i min studie menar att alla elever ska vara en del utav elevgruppen. Alla elever 

har olika förutsättningar och det gäller då att finna olika strategier för att nå de olika målen 

som finns inom skolan. Ett begrepp som Hjörne och Säljö (2008) belyser är en skola för alla 

där de lägger tyngdpunkten på ordet ALLA då man utgår ifrån samma läroplan och mål men 

når dessa på olika sätt. Brodin och Lindstrand (2004) menar att alla elever ska bidra efter 

förmåga och att bidragen ska värderas lika vilket leder till att alla blir inkluderade. I min 

studie menar pedagogerna att elever med diagnos ses som en del utav klassgemenskapen. En 

utav deltagarna menar dock att det inte alltid är så lätt för elever med diagnos att vara en del 

utav klassgemenskapen men med stötting och hjälpmedel kan man komma närmare att få vara 

en del utav gemenskapen. Pedagogerna i min studie är alltså inte av samma åsikt som Brodin 

och Lindstrand då pedagogerna menar att eleven med diagnos måste kompenseras för att vara 

en del utav klassgemenskapen och känna sig inkluderad. Nilholm (2003,2012) menar att 

åtgärder som sätts in när en elev är i behov av särskilt stöd är till för att normalisera eleven, 

man kompenserar brister hos eleven för att göra eleven mer lik de andra runt omkring. Att 

man vill kompensera elever med diagnos blir även tydligt då det i intervjun även kommer 

fram att medicinen kan lugna ner eleven och få eleven att fungera bättre så att denne blir mer 

en i gruppen och accepterad av de andra klasskompisarna. En pedagog säger att medicinen 

kan hjälpa eleven att få en riktig vän som de inte haft förut och att de då inte känner sig 

utanför.  
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En anledning till att man utgår ifrån ett kompensatoriskt perspektiv menar bland annat 

Persson (2007) och Tideman m.fl. (2005) beror på att skolan inte förmår möta och ta tillvara 

på den naturliga variationen av olikheter som finns vilket leder till att eleven som är i behov 

av särskilt stöd måste anpassas för at inte bli utstött. 

Pedagogerna i min studie lyfter i intervjun vilka brister en elev med diagnos kan ha och vilka 

förväntningar som råder för dessa elever. Jag tycker att man kan tolka det som att 

pedagogerna ser svårigheter som elevburna vilket Tideman m.fl. (2005) menar leder till 

kategorisering av elever. Hjörne och Säljö (2008) menar att eleven tillskrivs kategoriseringen 

utifrån kännetecken och egenskaper. När en elev kategoriseras så löper det större risk för att 

eleven stigmatiseras (Hjörne & Säljö, 2008). De låga förväntningarna som pedagogerna har 

på elever med diagnos kan bero på den tillskrivna identiteten då man bemöter eleven med 

diagnos utifrån föreställningar om vad diagnosen innebär (Hjörne & Säljö, 2008). Nilholm 

(2012) belyser detta dilemma då han menar att om man tror att det är biologiskt bestämt hur 

en person kommer att utvecklas så kommer man att agera utifrån de förväntningar som råder 

och bidra till att de givna förväntningarna uppfylls. Tideman m.fl. (2005) menar dock att man 

inte utnämner sina avvikare i ond avsikt utan att det behövs för att kunna ge eleven rätt stöd 

och resurser.  

Pedagogerna i min studie tycker att en diagnos ger en bekräftelse på att de tänkt och uppfattat 

situationen rätt. De har en stark tro för yrkesföreträdare som testar barn. Vilket är en viktig del 

i det kompensatoriska perspektivet då man vill ha en biologisk förklaring till svårigheter 

vilket man får genom att ta hjälp utav olika tester som används för att kunna hänvisa 

problemet till individen (Nilholm, 2003, 2012). Pedagogerna belyser flera gånger under 

samtalet att en diagnos kan förklara elevens beteende.  

Pedagogerna tycker att tiden innan en elev får diagnos är jobbig då de får slita mycket och det 

kan ta lång tid men när väl eleven får en diagnos och eventuell medicin har det varit viktigt 

för undervisningen. Tideman m.fl. (2005) skriver att i ett kompensatoriskt perspektiv ses 

diagnoser som objektiva och användbara för att kunna ge rätt behandling vilket pedagogerna i 

min studie anser.   

Pedagogerna i min studie anser att det finns de föräldrar som är rädda för att diagnosen ska ge 

eleven en stämpel men vilket de anser går att lösa genom att vara öppen och prata om det. Det 

ger en förklaring för omgivningen. De menar att man ska prata om att elever är olika som en 

naturlig variation. Detta är även något som Iglum (2006) tar upp då hon menar att man ska 

prata om svårigheterna för att omgivningen ska få förståelse. Om man tystar ner eller 
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bortförklarar svårigheterna kan det leda till mytbildning och mobbning då man visar för 

eleverna att svårigheter är något hemskt man inte ska prata om.  

Enligt pedagogerna i min studie kan en diagnos ge en förklaring till varför en elev har 

svårigheter och att det kan ta bort den skuld föräldrarna kan känna. Då man tror att föräldrarna 

kan känna att de misslyckats och har skuldkänslor. Även Iglum (2006) menar att en diagnos 

kan upplevas som en lättnad men kan även innebära ett sorgarbete eller en attitydförändring.  

I min studie tycker pedagogerna att de får ställa krav och bestämma över eleverna med 

diagnos då man tror att föräldrarna inte orkar. Att föräldrar inte orkar med de svåra frågor och 

uppgifter som det innebär att ha ett barn med diagnos är ett förhållningssätt som Jakobsson 

(2002) kallar uppgivenhet. Ifrån pedagogernas sida visar dem ett misstroende till föräldrarna 

till skillnad mot förtroende som innebär att man har ett förtroende för föräldrarna och visar ett 

positivt förhållningssätt till vårdnadshavarnas sätt att stödja och ta ansvar för sitt barn.  

Pedagogerna i min studie är eniga om att en diagnos underlättar i undervisningen då de kan få 

hjälp med både stöd och hjälpmedel i form av material, resurs och handledning vilket även 

tidigare studier har visat. Brodin och Lindstrand (2004) och Tideman m.fl. (2005) tycker dock 

att det borde vara självklart att få stöd med eller utan diagnos vilket skulle leda till att 

diagnosticeringen inte skulle vara lika central idag. En pedagog i min studie menar att man 

strukturerar även undervisningen på ett annat sätt om man vet att en elev har en diagnos. 

Detta stämmer inte med Nilholms (2012) forskning som menar att en diagnos inte ger mer 

information om hur undervisningen ska bedrivas än vad en observant lärare själv ska kunna 

se.  

5.2 Slutsats 

Pedagogerna i min studie är överens om att en diagnos inte behöver låsa fast svårigheter utan 

att det både finns hinder och möjligheter med en diagnos. Det yttersta målet för pedagogerna 

är att elever med svårigheter också ska få vara en del utav klassgemenskapen. Pedagogerna 

menar att alla elever har olika förutsättningar och det gäller att finna strategier för att alla 

elever ska uppnå målen.  

I den pedagogiska praktiken som jag har undersökt blir ett kompensatoriskt och kategoriskt 

perspektiv synligt då man lägger stor vikt vid diagnosticering av elever och förlitar sig på 

tester. Detta då man vill finna orsaker till svårigheterna hos individen och få en bekräftelse 

samt förklaring av svårigheterna. De pedagoger som deltog i min studie anser att 

medicinering är viktigt och kan hjälpa eleven med en diagnos i både skolsituationer och 
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socialt samspel med andra elever. Deras sätt att tänka kring elever med diagnos speglar ett 

kompensatoriskt och kategoriskt perspektiv där man anser att eleven är problembärare. 

Pedagogerna ställer sig positivt till diagnostiseringen då de menar att med en diagnos kan man 

få tillgång till stöd och hjälp i form av resurser, material och handledning. 

Ett dilemma som blir synligt i praktiken är då 1900-talet har präglats av diagnostiseringar och 

av svårigheter som lett till kategoriseringar fast man pratar om en skola för alla vilket 

resulterar i att synen på barn i behov av särskilt stöd är motstridigt (Tideman m.fl, 2005). 

Detta var även synligt i min studie då pedagogerna pratade om en skola för alla men det 

framkom att det rådde ett kompensatoriskt perspektiv vilket kanske inte är så konstigt då detta 

är ett dilemma vi inom skolvärlden verkar ha. Att förändra arbetssättet inom skolan från ett 

kompensatoriskt till ett rationellt där man strävar efter en skola för alla tar tid då det 

involverar många människor som ska ändra sitt tankesätt och handlingssätt. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en större undersökning för att ta reda på om det är ett 

kompensatoriskt perspektiv som råder i allmänhet. Det skulle även vara intressant om man 

kunde intervjua någon man vet är av motsatt uppfattning, alltså någon som är emot diagnoser 

för att se vilka möjligheter och hinder denne ser som viktiga och vilka uppfattningar man har 

utav en diagnos. Samt att undersöka vilka uppfattningar som råder ur ett barnperspektiv och 

vårdnadshavarens perspektiv.
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter AnneLinn Williamsson och studerar sista terminen av sju på lärarprogrammet vid 

Karlstads Universitet. Jag läser till grundskolelärare i ämnena matematik och svenska med 

inriktningen ”Hinder och möjligheter”. Under denna termin ska jag skriva mitt 

examensarbete. 

I mitt examensarbete är jag intresserad av pedagoger i grundskolans uppfattningar och 

erfarenheter av diagnosens betydelse för den pedagogiska praktiken. Jag söker därför fyra till 

fem grundskolepedagoger i ett arbetslag som har erfarenhet och vill medverka i en 

fokusgrupp. Med det menar jag att det är erat samtal som deltagare som kommer att ligga i 

fokus. Min roll som moderator kommer att i så stor mån som möjligt inte vara med och styra 

utan vara en aktiv lyssnare. Vi kommer att använda bilder som ett hjälpmedel till samtalet. 

Jag kommer vilja att vi träffas vid två tillfällen, det första samtalet kommer att ta cirka en 

timme utav er tid och det andra uppföljningssamtalet cirka en halvtimme. Samtalen kommer 

att ske i veckorna 47-49. 

Intervjun kommer att spelas in och ingen obehörig kommer att få tillgång till inspelningarna 

och materialet kommer att förstöras när mitt examensarbete är klart. Alla uppgifter kommer 

att vara anonyma och bara användas till mitt examensarbete. 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att det medför 

negativa följder. 

Vid frågor eller funderingar kring undersökningen är ni välkomna att kontakta mig.  

Tack för att ni tagit del utav informationen och vill medverka i min undersökning! 

Hälsningar AnneLinn Williamsson  

(Kontaktuppgifter) 



 
 

Bilaga 2 

Lathund genomförande 

Vi börjar vår träff med att fika och jag slår på inspelningen redan här då vi ska bli trygga både 

i grupp och med att vi spelar in. 

1. Presentation moderator 

2. Syfte 

Jag är intresserad av era uppfattningar och erfarenheter av diagnosens betydelse i praktiken. 

Vilka tankar och inställningar som finns. Jag är här för att jag vill lära mig utav er! Det finns 

varken rätt eller fel. 

3. Metod 

Fokusgrupper är en gruppintervju där deltagarnas samtal ligger i fokus och jag som moderator 

kommer i så stor utsträckning som möjligt inte vara med och styra samtalet utan vara en aktiv 

lyssnare samt anteckna vem som säger vad och stämningen. En annan viktig del utav 

fokusgrupper är analysera interaktionen vilket jag kommer göra utifrån dessa punkter: 

 Interaktionen mellan deltagarna 

 Samspel mellan olika tankegångar, idéer och argument.  

 Interaktion mellan det som sägs i fokusgruppen och det större sociokulturella 

sammanhanget. 

Vi kommer använda oss utav bilder som ett hjälpmedel där jag valt ut cirka 20 stycken bilder 

där ni tillsammans ska försöka enas om en bild ni tycker belyser diagnosens betydelse i 

praktiken.  

4. Etiska kraven 

Min intervju kommer att spelas in men det är bara jag och eventuellt min handledare som 

kommer att lyssna på materialet. När min studie är klar kommer det att förstöras. I min studie 

kommer jag använda mig utav fingerade namn. Att delta är frivilligt och ni kan när som helst 

avbryta deltagande utan att det medför negativa följder. 

5. Presentation deltagare 

6. Samtalet 

Jag vill att ni låter alla komma till tals och att ni ställer följdfrågor till varandra. Om jag 

märker att ni kommer allt för långt ifrån ämnet kommer jag säga till. När samtalet börjar ta 



 
 

slut eller att det gått 45 minuter kommer jag be er sammanfatta vad ni kommit fram till och 

belysa de punkter ni är eniga respektive oeniga om. Har ni några frågor? 

Frågan lyder: Vilken bild tycker ni belyser diagnosens betydelse i den pedagogiska praktiken? 

7. Avslut 

Boka in uppföljningssamtal.  

Ni kan när som helst kontakta mig om ni har frågor eller funderingar kring undersökningen. 

Det kan även vara så att jag vill ta kontakt med er om något är oklart. 

Tack för mig! 

Uppföljningssamtal 

Vid uppföljningssamtalet ber jag deltagarna att fundera kring diagnosens betydelse i den 

pedagogiska praktiken då jag vill se fall deras tankar är annorlunda nu med det första samtalet 

i åtanke. 

 


