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Sammanfattning 

Examensarbete inom allmänt utbildningsområde 15hp, Utbildningsvetenskap vid 

Linköpings Universitet, VT 2014 

Författare: Liliana Boboescu 

Handledare: Inger Holm 

Titel: Diagnosställande och konsekvenser 

Syfte: Studien syftar till att avtäcka hur elever som diagnostiseras med diagnoser inom 

utvecklingsstörningsspektrumet påverkas då det gäller lärande, trygghet och trivsel i skolan.  

 

Sammanfattning: 

Att sätta etikett på någon innebär att kategorisera personer. Att kategorisera kan vara en 

förutsättning för att få tillgång till mer stöd men det finns en fara med etiketter. En 

stigmatisering kan påverka elevens möjligheter och förutsättningar för resten av livet 

(Tideman et al, 2004). Den här studien vill få fram om diagnostisering verkligen har en 

påverkan på eleverna som diagnostiseras. För att besvara syftet, användes en kvalitativ 

undersökning. Med hjälp av observationer och intervjuer samlades in data som sedan 

analyserades. Resultatet visade att diagnosen har påverkat positivt eleverna i studien men 

även deras föräldrar och lärare. Det stämde överens med tidigare forskning när det gällde 

resurserna som eleverna fick. Skillnaden var att studien visade en positiv påverkan på barnen. 
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1. Inledning 

Det här kapitlet innehåller studiens bakgrund och problemet som leder till studiens syfte.  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Att sätta etikett på någon innebär att bestämma vilken kategori som en person tillhör. Att 

kategorisera är ofta en förutsättning för att få tillgång till speciella resurser. Det finns en fara 

med etiketter. En stigmatisering kan påverka elevens möjligheter och förutsättningar för 

resten av livet (Tideman et al, 2004). Enligt Tideman et al (2004) kan eleverna få olika typer 

av speciellt stöd. I en studie undersöktes olika modeller av stöd som hade det gemensamt att 

man ville uppnå något som upplevs normalt för eleven. De särskilda insatserna skulle 

upplevas som en del av skolans normala aktiviteter, även om de görs separat i ett annat rum. 

Skolan brukar uppfatta att eleven är problemet och att eleven ska korrigeras. Eleven brukar 

uppfatta själv att han är problemet. Stödet till eleverna organiseras beroende på praktiska 

omständigheter, som samhälleliga beslut, kommunala åtgärder eller modeller som skolans 

ledning bestämmer. Det kan hända att skolpersonalen inte är särskild informerad om 

modellen, om mål och visioner. Det finns skolor som följer traditionella modeller utan att 

problematisera organisationen. Det innebär att det finns variation mellan skolorna. Enligt en 

studie fanns det en skola där personalen bidrog till stödets utformning. På denna skola fick det 

särskilda stödet vara mitt i skolan, som en centralpunkt som är öppen för alla. Där fanns det 

specialpedagoger på plats. Det kan också hända att elever integreras i grundskoleklasser och 

samlas under någon timme i en specialklass med sin handledare.   

Tideman et al (2004) anser vidare att stödet brukar organiseras beroende på orsaker till 

svårigheterna som eleverna möter. Enligt en studie, förekom det sällan att förklaringarna 

innebar miljöfaktorer. Ofta lades problemet på eleven själv. Skolor brukar använda 

traditionella modeller i praktiken, som sällan är problematiserade. Eleven brukar gå till ett 

rum där han/hon kan få hjälp av specialpedagogen. Det kan ses som en lösning för elevens 

problem och för att avlasta lärare som vanligtvis undervisar dem. Det förekommer att elever 

skiljs av normalitet och det händer ofta att de kategoriseras, i syfte att underlätta korrigeringar 

som ska leda till normalitet. Man har en tendens att gruppera eleverna så att de som ”passar 

ihop” hamnar i samma grupp.  

Diagnostisering används oftast för att bedöma varför eleverna avviker. Enligt Tideman et al 

(2004), om eleven inte uppfattas som avvikande i förskolan, dröjer det några år innan skolan 
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utreder och tar åtgärder. Ofta görs utredningen för att föräldrarna begär en. Föräldrar brukar 

vara positiva till diagnostisering eftersom det förklarar barnets svårigheter och kan generera 

stödinsatser. I årkurs 6 brukar eleverna testas för att se om det finns några som behöver extra 

stöd. Testet kan leda till ett diagnosställande. Fördelen med diagnos är att man får veta vad 

som måste tränas och att eleven kan få riktad och tydligare hjälp. Trots fördelarna med 

diagnosen, är alla elever olika och skolan måste lära sig att bemöta olikheterna och acceptera 

att de finns. En diagnos följer eleven in i livet som vuxen och på grund av detta är många 

föräldrar och barn rädda för att få en diagnos. Att ställa en diagnos innebär inte alltid att rätt 

åtgärder vidtas. Man kan sakna kunskaper som behövs i respektive fall. Det är inte diagnosen 

som först och främst bör bestämma vilken hjälp som ska ges, enligt forskare. Att stöden ska 

lyckas är mer individberoende (Tideman et al, 2004).  

Det finns både positiva och negativa inställningar till diagnosställandet. Vissa anser att 

diagnosställandet leder till fördelar för eleven eller till nytta för elevens familj och skola. 

Andra tycker att eleven inte får tillräckligt med stöd om man enbart använder sig av 

diagnostisering och inte tar hänsyn till omgivningens påverkan. Jag har valt att studera om 

diagnosen verkligen är till hjälp för elevens lärande, trygghet och trivsel i skolan. Jag tyckte 

att ämnet var mycket intressant och med tanke på att forskarnas åsikter är olika, ville jag få 

veta mer om utvecklingsstörningsdiagnosens konsekvenser.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur elever som diagnostiseras med diagnoser inom 

utvecklingsstörningsspektrumet påverkas då det gäller lärande, trygghet och trivsel i skolan.  

Jag kommer att använda mig av följande frågor för att uppnå syftet: 

 Hur påverkas elevernas lärande av diagnosställandet? 

 Hur påverkas elevernas trygghet och trivsel av diagnosställandet? 

 

2. Metod  

Under detta kapitel diskuteras relevanta metoder och vilken metod som valdes för studien. 

Därefter beskrivs tillvägagångssättet för insamling av material. Kapitlet avslutas med en 

diskussion av studiens källgranskning.  
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Inom den samhällsvetenskapliga forskningen görs uppdelningen mellan kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Kvantitativ forskning innebär forskningen där det används ”sifferdata” 

när verkligheten beskrivs. Analysen görs med hjälp av statistiska metoder (Fejes & 

Thornberg, 2009). Kvalitativ forskning innebär att verkligheten presenteras genom ”orddata”. 

Det kan handla om språkliga utsagor såsom inspelningar, beskrivningar av observationer och 

andra händelser som sedan skall analyseras, men inte med hjälp av statistiska metoder som 

den kvantitativa forskningen använder, utan med andra typer av metoder (Fejes & Thornberg, 

2009). När det handlar om kvalitativ forskning handlar det om beskrivningen av egenskaper 

hos något. Den kvalitativa forskningen associeras med småskaliga studier (Larsson, 2006).  

I en kvalitativ studie måste forskaren lägga sina åsikter åt sidan och tolka informationen 

fördomsfritt. Teori kan användas vid analys av fakta (Fejes & Thornberg, 2009). 

”Att en metod är kvalitativ innebär att den handlar om hur man ska karaktärisera något – hur 

man ska gestalta det.” (Larsson, 2006 s.7) 

Jag vill studera elevernas upplevelser om deras lärande, trygghet och trivsel i skolan, efter att  

utvecklingsstörningsdiagnosen har ställts. För att besvara studiens syfte, ska jag använda mig 

av en kvalitativ metod.  Jag ska observera två barn som går i en särskola, samt intervjua dem, 

deras lärare och deras föräldrar. Jag ska använda mig av tre olika perspektiv.  

2.1 Observationer 

Att observera är ett pålitligt sätt att samla in information. Observationer är mer direkta, då de 

visar vad som faktiskt händer. I en observation är det observatören som betraktar vad som 

händer. Att göra observationer är mycket användbart när det gäller barn, då deras verbala 

förmåga inte är så stor, samt att de inte kan ge komplexa verbala förklaringar till sitt beteende. 

Med hjälp av observationer studeras även icke-verbalt beteende, känsliga frågor eller 

omedvetna processer (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Eftersom jag ska studera barn 

med lätt utvecklingsstörning, kommer metoden att passa bra.  

”Direkta observationer bygger på ögats direkta observation av händelser och den grundar 

sig på antagandet om att det för vissa syften är bäst att observera det som händer när det 

händer.”  (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 28).  

Den direkta observationen innebär att datainsamlingen sker i den miljö den äger rum och att 

man har möjligheten att få en helhet i observationen. Fördelen är att observationerna är mer 
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autentiska, då de utspelar sig oavsett om studien hade genomförts eller inte (Hammar Chiriac 

& Einarson, 2013). Jag funderade att göra direkta observationer för att studera om eleverna 

känner sig trygga och trivs i skolan. Jag ville observera om de känner sig trygga att fråga 

läraren och samarbeta med kamrater.  

Det är viktigt att forskaren hanterar informationen på ett etiskt sätt. I rollen som forskare ingår 

ansvaret för ett gott uppträdande mot deltagarna i studien, samt ansvaret att presentera 

trovärdigt resultat (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Jag kommer att respektera de etiska 

principerna. Jag ska respektera alla parter som deltar i studien (barn, lärare, föräldrar, etc.).  

Att vara observatör samtidigt som man deltar i aktiviteterna som gruppen som undersöks 

innebär att gruppen känner till att den observeras. Med deltagande innebär inte att 

observatören deltar aktivt i gruppens arbete, utan endast finns på plats. Det som krävs av 

observatören är att den under hela observationen är fokuserad och arbetar med att löpande 

föra anteckningar och göra registreringar (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013).    

Jag använde en observationsprotokoll som innehöll följande rubriker: tjejerna gör det som 

skall göras, tjejerna är nöjda med sina prestationer på svenskalektionen, tjejerna är nöjda 

med sina prestationer på matematiklektionen, tjejerna skolkar, tjejerna får stöd av läraren, 

tjejerna blir lätt avbrutna under lektionerna, tjejerna har förtroende för läraren (ställer 

frågor), tjejerna vågar pröva nya aktiviteter, tjejerna mobbas av kamraterna som läser i 

grundskoleklasser, tjejerna samarbetar bra med omgivningen. Jag prickade av dessa under 

dagarna jag observerade dem. Dessutom antecknade jag andra beteenden som ansågs 

relevanta och uppkom under observationens gång. 

En nödvändighet i alla observationer är att man tar hänsyn till de fyra forskningsetiska 

principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Enligt Hammar Chiriac & Einarsson (2013) innebär informationskravet att 

forskaren måste informera personerna som deltar i studien om att de observeras, samt att man 

berättar om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att personerna som deltar i studien ger 

sitt godkännande, det vill säga att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Då det 

gäller omyndiga bör särskild försiktighet iakttagas. Kravet måste ändå tillämpas och då bör 

förmyndare ges detta ansvar, enligt Hammar Chiriac & Einarsson (2013). 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2012) att uppgifter om alla som deltar 

i undersökningen ges konfidentialitet och förvaras på ett varsamt sätt, så att obehöriga inte 
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kan ta del av dem. Vidare förklarar Vetenskapsrådet (2012) att nyttjandekravet innebär att de 

insamlade uppgifterna om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.  

Jag planerade att informera elever och föräldrar om studien i förväg och vänta på deras 

samtycke innan jag skulle observera eleverna. Jag meddelade föräldrarna i förväg via lärare 

och elever och väntade på deras svar innan jag började göra observationerna. Det innebär att 

både informations- och samtyckeskravet respekteras. Uppgifter om enskilda personer som 

deltog i undersökningen behandlades konfidentiellt och förvaras på ett försiktigt sätt så att 

obehöriga ej kan ta del av dem. Jag har använt uppgifterna som samlades in endast i studien, 

för forskningsändamål.  

2.2 Intervju  

Vid kvalitativa studier, är intervju en specifik metod för att få fram den intervjuades 

upplevelser av ett fenomen (Stukat, 2005). I den här studien ville jag observera barn men 

samtidigt tänkte jag att intervjuer skulle komplettera informationen som jag hade fått fram via 

observationerna. 

Syftet med en kvalitativ forskning är att förstå ämnet från den intervjuades perspektiv 

(Bryman, 2002). Jag var intresserad av vad eleverna själva tänkte angående deras situation 

och även deras föräldrar, med tanke på att tidigare forskning visade att det ligger i 

föräldrarnas och lärarnas intresse att sätta diagnos på barn.  

Det finns flera typer av intervjuer: öppna, strukturerade och semi-strukturerade. Semi-

strukturerade intervjuer innebär att intervjuprocessen är flexibel. En checklista används när 

intervjuaren ställer frågor. Frågorna anpassas sedan individuellt till den intervjuade och 

följdfrågor kan också användas (Bryman, 2002). Eftersom jag ville ge de intervjuade mer 

frihet när de skulle uttala sig, använde jag semi-strukturerade intervjuer. Jag hade några frågor 

jag ville få svar på men samtidigt visste jag att följdfrågor, beroende på individ skulle hjälpa 

mig att få fram information.  

2.3 Val av metod 

För att besvara studiens syfte har jag valt att göra en kvalitativ forskning i form av 

observationer och intervjuer. Jag använde direkta observationer. Jag gjorde även intervjuer 

med eleverna, föräldrar och en lärare. Jag använde flera perspektiv för att öka studiens 

trovärdighet. 
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Studien är småskalig, det handlar om observation av två barn och korta intervjuer med de 

inblandade parterna i studien, nämligen fem intervjuer.  

2.4 Tillvägagångssätt 

I den här studien har observerats två eleve som har lätt utvecklingsstörning och läser på 

särskola. Det gäller två flickorna som är 8, respektive 9 år gamla. Jag har observerat dem på 

olika lektioner, som svenska, matematik, idrott, musik, bild, för att se deras prestationer samt 

motivation att lära. Dessutom har jag observerat dem på raster, för att se hur de kommunicerar 

och upplever deras delaktighet tillsammans med sina klasskamrater samt med andra elever 

som läser i grundskoleklasser. 

Innan jag började arbeta med intervjuerna och observationerna hade jag ett möte med en 

lärare på skolan. Vi pratade och bestämde tillsammans vilka barn som var mest lämpliga för 

intervjuerna. Föräldrarna informerades i förväg via brev som eleverna fick av läraren och som 

eleverna skulle ta hem. Det innebär att informationskravet var uppfyllt. Dessutom 

godkännande föräldrarna barnens deltagande dagen efter, när de lämnade barnen i skolan. 

Jag formulerade intervjufrågorna med hänsyn till elevernas utvecklingsnivå. Intervjuerna var 

relativ korta eftersom dessa barn inte har så mycket tålamod och tröttnar fort. Jag observerade 

barnen vid flera tillfällen. Jag deltog i många av deras lektioner (svenska, matematik, etc.).  

Under tiden jag observerade barnen förde jag anteckningar. Efteråt, när alla var klara 

sammanställde jag all information och med hjälp av lämplig teori har jag analyserat och 

kommit fram till slutsatser. För att komplettera informationen jag fick med hjälp av 

observationen, gjorde jag även några korta intervjuer med elevernas lärare och föräldrar.  

Analys kan handlar om att data tolkas med hjälp av teori. Att analysera kan också innebära att 

studera likheter och skillnader som finns i data och generera kategori eller teman. Analysen 

innebär koncentration, tolkning och strukturering av data. Informationen som samlas, ordnas i 

kategorier. Först läses hela materialet och identifieras enheter som har samma liknande 

mening och grupperas i olika kategorier som benämns enligt innehållet. Kategorierna 

sammanställs sedan till större enheter, det vill säga teman (Fejes & Thornberg, 2009).  

Jag läste datan som samlades in via intervju och observation. Sedan tolkade jag materialet. 

Jag grupperade först informationen från intervjuer i olika kategorier, beroende på vem som 

angav den (flickornas åsikter, lärarens svar, föräldrarnas åsikter, mm). Informationen 
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jämfördes med mina observationer. Sedan, grupperades materialet beroende på olika teman 

(elevernas upplevelser, lärares arbetssätt, diagnosens betydelse, mm). Till slut sammanställde 

jag all information i två stora teman: diagnosens påverkan på elevernas lärande och 

diagnosens påverkan på elevernas trygghet och trivsel. Jag använde dessa teman med tanke på 

studiens syfte.  

Enligt Fejes & Thornberg (2009) ska forskaren inte ha förutfattade förreställningar angående 

det forskaren vill undersöka. Forskaren ska reflektera om sin inverkan på de observerade samt 

om egna erfarenheter påverkar uppfattningen och kategoriseringen.  

2.5 Metoddiskussion 

Jag använde material från direkta observationer. Observatören måste observera löpande och 

anteckna samtidigt så mycket som möjligt. Om han/hon inte hinner anteckna på en gång, 

måste han/hon göra det strax efter, under raster till exempel. När vissa aspekter börjar kännas 

viktigare än andra, måste dessa följas upp. Observatören måste vara öppen för nya intryck 

(Hammar Chiriac & Einarson, 2013). När jag observerade lyckades jag anteckna mycket på 

en gång men ibland var jag tvungen att göra det efteråt. Risken är att information kan förloras, 

att den glöms eller minns fel, så jag antecknade den så snabbt som möjligt. 

Jag använde information från intervjuer. När man intervjuar folk, kan det hända att de ljuger 

eller svarar så som de tror att omgivningen förväntas att de ska svara. Både barn och vuxna 

ljuger ibland. Jag försökte vinna elevernas förtroende, så att de kunde lita på mig och vara 

ärliga när de svarade på frågor. Intervjuerna antecknades på en gång. Enligt Stukat (2005) kan 

intervjuer innehålla feltolkningar. Jag försökte studera även personernas rörelser under 

intervjun.  

Validitet innebär att metoden som valdes kan besvara syftet på ett tillfredsställande sätt (Fejes 

& Thornberg, 2009). Jag tror att metoden är valid eftersom jag kan samla information om 

elevernas tankar om trivsel, samt lärande, via intervjuer och observationer. Studien kunde ha 

utvecklats mer om jag hade tid att observera även äldre barn och se vilken påverkan 

diagnosställandet hade på dem, eftersom de har läst under flera år på särskolan och har mer 

erfarenhet av att läsa i en skola efter att de fått en diagnos. 
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3. Referensram 

Kapitlet består av teoretisk bakgrund till studien. Här kommer jag att beskriva olika begrepp, 

som: utvecklingsstörning, lagar och styrdokument. Dessutom kommer att presenteras korta 

beskrivningar av fenomen som kategorisering eller diagnosställande. Tidigare forskning finns 

också med i kapitlet. 

3.1 Begrepp  

Utvecklingsstörning: 

Diagnosen utvecklingsstörning kan ställas om en person får resultat under normalområdet 

(IK<70) vid ett allsidigt sammansatt begåvningstest och har också nedsatt adaptiv förmåga. 

Personen har svårt att klara de praktiska och vardagliga färdigheter som omgivningen kräver. 

Utvecklingsstörning kan förekomma tillsammans med andra utvecklingsneurologiska tillstånd 

som till exempel cerebral pares, syn/hörselnedsättning och autismspektrumtillstånd. 

Utvecklingsstörning diagnostiseras vanligen före eller under tidig skolålder och kvarstår 

under livet. Lindrig utvecklingsstörning diagnostiseras ibland först i tonåren, i vuxen ålder 

eller kan förbli oupptäckt. Hela gruppen med utvecklingsstörning drabbas i högre grad än 

andra av psykisk ohälsa (psykiatristod.se).  

Normalitet: innebär ett uttryck för de rådande ramar som gäller i ett samhälle (Olsson, 2013). 

Specialpedagogik: är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som använder teori från ämnen 

som psykologi, sociologi, filosofi, pedagogik och medicin. Pedagogiken fokuserar på 

individens speciella behov (Olsson, 2013).  

Inkludering: handlar om anpassning av skolan och samhället så att alla eleverna kan känna 

gemenskap, delaktighet och meningsfullhet (Nilholm, 2007).  

Exkludering: händer när en elev utesluts ur gemenskapen i skolan. Han känner sig inte 

delaktig i gruppen (Nilholm, 2007).  

Avvikande: innebär att någon skiljer sig från normaliteten. Det kan vara fråga om klass, kön, 

etnicitet, kultur (Markström, 2005). 
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Individualisering: utformning av undervisningen efter individuella behov som eleverna har 

(Olsson, 2013).  

Nationella styrdokument: Skollagen, timplaner, läroplaner och kursplaner (Olsson, 2013).  

Neuropsykiatriska diagnoser: ADHD, Autism, Asperger, Tourettes etc. (Olsson, 2013).  

3.2 Lagar och styrdokument 

De nationella styrdokument som används i den här studien och som anses vara lämpliga för 

studiens syfte är Skollag (2010:800), Föräldrabalk (1949:381), Socialtjänstlag (2001:453) och 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I skollagens innehåll finns 

det grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Det finns regler om rättigheter och 

skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. Dessutom finns det beskrivet i 

skollagen skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten. Lagen beslutas av riksdagen. 

Enligt Skollag (2010:800) 7 kap. 5 § ska barn som bedöms inte kunna nå upp till 

grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning tas emot i 

grundsärskolan (Sveriges Rikes Lag, 2014). Föräldrabalken är en nationell lag som behandlar 

rättsförhållandet mellan föräldrar och barn. Lagen delas in i 21 olika kapitel som behandlar 

olika områden, bland annat om faderskapet och moderskapet till barn, om adoption, om 

barnets namn, om vårdnad, boende och umgänge, samt om underhållsskyldighet och om 

förmyndare. Enligt Föräldrabalk (1949:381) 6 kap.1 § har barn rätt till omvårdnad, trygghet 

och god fostran. De ska inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 

behandling (Sveriges Rikes Lag, 2014).  

Socialtjänstlagen är den nationella lagen som reglerar socialtjänstverksamhet i Sverige. Målet 

är att på demokratins och solidaritets grund främja människors ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Bland 

Socialtjänstens huvuduppgifter kan det nämnas ansvaret för omsorg och service, att ge 

upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda 

som befinner sig i behov av det. Det finns vissa delar i lagen som inriktar sig särskilt till 

personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga. Enligt Socialtjänstlag (2001:453) 5 

kap. 1 § ska Socialnämnden verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 

förhållanden. Vidare, står det att tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra 

som berörs, uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är 

skadliga för dem (Sveriges Rikes Lag, 2014).  
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Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller personer med grava 

funktionshinder och omfattande hjälpbehov. Lagen innehåller bestämmelser om insatser åt 

personer med bland annat utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Enligt 5 

§ skall verksamhet främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för 

dessa personer (Sveriges Rikes Lag, 2014). Det innebär att även personer med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd skall få möjlighet att leva som 

andra.     

 

3.3 Olika teorier om diagnosställande  

3.3.1 Trygghet i skolan 

Enligt Doverborg (2013) utvecklar barn tillit till sig själva och till omgivningen, genom en 

kommunikationsprocess med vuxna. För att de ska kännas trygga, måste de bli sedda och 

respekterade, vara förstådda. En trygg person, en som vågar pröva nya saker. Det kan handla 

om att hävda sina behov i gruppen eller att våga hävda sin åsikt.  

3.3.2 Diagnosställande och svårigheter med det 

Ottosson (2000) menar att diagnos handlar om avgränsning och beskriver ett visst 

sjukdomstillstånd. En psykiatrisk diagnos måste vara en beskrivning av ett sjukdomstillstånd. 

När en utredning görs, måste utredaren tänka på om det finns andra orsaker som kan göra att 

resultat visas. Enligt Åsberg & Herlofsson (1991) används diagnostik för att samla 

information om symtom som visar att personen har en form av ohälsa. En diagnos ställs sedan 

beroende på symtomen som personen har. Det diagnossystem som används är DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Enligt Åsberg & Herlofsson (1991) 

används kategorisering när psykiatriska diagnoser ställs. Utredaren försöker hitta likheter som 

stämmer överens med en kategori eller flera. Sedan tas de bort som inte passar in med 

symtomen som personen visar. Vid diagnostisering kan svårigheter förekomma. Enligt Kärvfe 

(2006) är kriterierna för diagnosställande för vaga och gör att processen blir svårare, eftersom 

personen kan visa symtom på flera liknande diagnoser. Diagnosen kan inte sättas beroende på 

biologiska kriterier och detta försvårar processen (Kärfve, 2006).  
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3.3.3 Stämplingsteorin 

Stämplingsteorin är en socialpsykologisk teori som behandlar sambandet mellan avvikande 

beteende och det omgivande samhällets reaktion (ne.se). Enligt Knutsson (1977) skapar ett 

avvikande beteende hos en individ reaktioner från omgivningen. När stämpling sker, är det 

ofta negativt. Människan har en jag-uppfattning som byggdes beroende på hur personen 

bemöttes av omgivningen. Personen betraktas som normal eller inte, beroende på vad 

omgivningen tycker att det är normalt (Goffman, 2014). Enligt teorin, har vi alla visat minst 

en gång i livet ett beteende som omgivningen uppfattade som onormalt. Williams III & 

Mcshane (2010) anser att när personen blir stämplad, är det inte så lätt att få bort stämplen. 

Samhället anser att personen inte har lika chanser att lyckas i samhället som ”normala” 

människor. Det leder även till att personen börjar tycka att han verkligen är en avvikare och 

beter sig som en.  

3.3.4 Kategorisering  

Enligt Maslow (1998) kan en kategorisering upplevas som ett berövande av en persons 

individualitet. Man känner sig inte som en unik person. Dessutom, brukar kategorisering 

göras för att det är en lätt process. Genom placeringen i en kategori, kan information om 

personen fås. Det behövs ett tydligt beteende för att kategorisera personen men det innebär att 

man inte tar hänsyn till personens egen identitet. 

3.3.5 Att stigmatiseras  

Stigma handlar om utanförskap och förnedring. Enligt Giddens (2003) är stigma en egenskap 

av fysiskt eller socialt slag som är negativ eller förnedrande.  

Stigma är en process som förekommer överallt där det finns normer för identitet.  Goffman 

(2014) anser att samhället bestämmer hur människor kategoriseras, vilka kriterier som gäller, 

vilka egenskaper som ska finnas inom varje kategori. När vi inte känner någon, brukar vi först 

kategorisera den, där vi tror personen kan passa. Vi fastställer hans sociala identitet. 

Omedvetet, har vi förväntningar på hur en person ska vara och vi tillskriver personen en 

karaktär. Om personen visar efteråt att den inte passar i kategorin, att den besitter någon 

oönskad egenskap, brukar samhället sänka den från en fullständig person till en utstött. 

Personen kategoriseras som onormal, som inte tillhör gruppen. Att stämpla någon på det sättet 

innebär ett stigma. Enligt Goffman (2014) blir personerna som diagnostiserats med 
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utvecklingsstörning eller psykiska sjukdomar stämplade. De får ett stigma som gör det svårt 

för dem att anpassas till ett normalt liv.  

När vi tillskriver någon en identitet, kallas den virtuell social identitet. Den faktiska sociala 

identiteten är den identitet personen känner sig förbunden med. När det finns diskrepans 

mellan identiteterna, undergrävs den sociala identiteten. Personen avskärs både från sig själv 

och från samhället. Han är ensam i en värld där han inte är accepterad (Goffman, 2014).   

Ambivalens 

Den stigmatiserade individen i vårt samhälle har fått en viss identitetsstandard som han 

tillämpar på sig själv utan att kunna leva upp till den. Då kommer han att känna en 

ambivalens i förhållande till eget jag. Personen pendlar i identifikationen och i bindningen till 

sina likar. Individen har en tendens att indela sitt eget jag, beroende om stigman är mer eller 

mindre uppenbart. De kan betrakta de som är värre stigmatiserade som de själva betraktas av 

normala personer. Personer som har nedsatt syn till exempel, säger att de inte är döva. Ju mer 

en person lierar sig med normala personer, desto mer kommer han att uppleva sig som icke-

stigmatiserad. En identitetsambivalens uppstår när han får veta mer om hur likarna beter sig, 

på ett stereotypt sätt eller understryker självömkande de negativa sidorna som tillskrivits dem. 

Beteendet stöter bort honom men samtidigt känner han social och psykologisk identifikation 

med dem som avviker från samhällets normer. Hans avsmak blir till skam. Han kan varken 

acceptera gruppen eller bryta sig loss från den (Goffman, 2014). Enligt samma teori kan 

personen som stigmatiseras tycka att han/hon är normal (personen brukar ha samma normer 

för vad som är normal och inte) men upplever att han/hon inte accepteras av omgivningen. 

Skam börjar kännas när personer börjar tycka att de inte kan uppfylla omgivningens krav. 

Personen börjar hata sig själv och nedvärdera sig när han/hon inser att det inte går att nå 

omgivningens förväntningar.   

Enligt Kärvfe (2006) finns det några grupper som påverkas positivt av ett diagnosställande. 

Detta eftersom det ger en förklaring till barnets avvikande beteende. Vuxna får en grupp med 

samma problem at vända sig till. Dessutom, kan de lättare förhandla med institutioner som 

arbetsförmedlingen eller försäkringskassan. 
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3.4 Tidigare forskning  

3.4.1 Normalt och onormalt 

Olsson (2013) skriver om vad som är normalt och onormalt. Hon skriver om mötet i 

Salamanca som ägde rum år 1994. Hon berättar att år 1994 samlades regeringar och 

internationella organisationer i den spanska staden Salamanca för att bestämma målet med 

utbildning för alla barn. Varje barn har en utvecklingspotential vars gränser ingen känner. 

Begåvningen hos barn ser olika ut och därför har varje barn rätt till skolgång utformad efter 

egna behov. I deklarationen ses olikheter och mångfald som en tillgång. Deklarationen gäller 

för undervisning av elever i behov av stöd och handlar om barns rätt till en undervisning 

utifrån sin egen förmåga. Skolan ska ge plats till alla barn utan att ta hänsyn till deras fysiska, 

intellektuella, sociala, emotionella, eller språkliga förutsättningar. Den inkluderande skolan 

har som uppgift att utveckla en pedagogik med barnet i centrum så att mångfalden av 

egenskaper tillvaratas.  

Atterström (2000) menar att det blir allt vanligare att förklara ovanliga eller dysfunktionella 

beteenden med utgångspunkt i den allt mer ökande kunskapen om människan som biologisk 

varelse. För att få resurser krävs ofta diagnos och kategorisering av det avvikande. Diagnosen 

blir ett medel för att komma åt de resurser som behövs för att ge människor med psykiska 

funktionsnedsättningar stöd och hjälp. Enligt Olsson (2013) kan specialpedagogik ses utifrån 

ett relationellt perspektiv. Det innebär att man utgår från ett synsätt som fokuserar på de 

situationer då en person lyckas hantera sina problem, istället för att enbart intressera sig för 

hur individens svårigheter ska diagnostiseras. Det innebär ett relationellt synsätt, att man inte 

nöjer sig med att ställa en diagnos. Individens svårigheter måste ses utifrån ett större 

perspektiv och hänsyn till individens relation till olika former av grupper bör tas. Utifrån ett 

relationellt perspektiv betonas vikten av att personer får möjlighet att utveckla sin 

självständighet och bevara sin integritet. Det relationella perspektivet är en motsättning till det 

individrelaterade perspektivet. Det senare kallas det kategoriska perspektivet och förklarar 

problem som effekter av brister hos den enskilde individen, som svag begåvning, 

koncentrationsproblem eller ointresse.  

Enligt det kategoriska perspektivet som Persson (2013) pratar om, ska skolan kompensera de 

brister som man uppfattar en elev har. Utifrån det relationella perspektivet, förekommer 

problem som följd av kommunikationsproblem inom gruppen eller som följd av fel metodik i 

skolan. Specialpedagogiken vill skapa ett stödjande miljö i skolan för varje individ, för 
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individen och gruppen och för hela skolorgansationen. Att identifiera olika problemgrupper 

och söka efter neurologiska och psykiatriska processer som bidrar till att förstå varför 

individen har problem och sedan kompensera problemen är ingen bra lösning, enligt Persson 

(2013). Eleverna blir ett med sina brister, oavsett vilka kompetenser de har anser Olsson 

(2013). Vidare menar hon att det har införts vissa kriterier, när det talas om brister och det har 

förekommit ett intresse i att koppla svårigheterna till avvikelser som är neurologiska. 

Problemen läggs hos individen. Som ett alternativ kan skolan använda en 

differentieringsmodell. Det innebär att människan är en kombinerad varelse med en stor 

kapacitet och en kompetens inom många områden. Individen har multipla intelligenser och 

olika förmågor.  

Begreppet normalitet är viktigt för kompensatoriska perspektivet, som måste skilja det 

normala från den onormala. Perspektivet är förtryckande eftersom den delar in barn i normala 

och mindre normala. Socioekonomiska och strukturella processer marginaliserar olika 

grupper i samhället (Olsson, 2013). Skillnaden mellan normal och avvikelse används i skolans 

arbete med elever i behov av särskilt stöd. Innan skolan erbjuder stödinsatser, behöver den 

identifiera specifika behov och utreda dem så att eleven erbjuds rättvisa stödinsatser. Det 

krävs olika kategorier att utgå från för att organisera insatserna. En sådan kategori består av 

elever i behov av särskilt stöd, som behöver stödinsatser inom den specialpedagogiska 

verksamheten på skolan. Behoven måste understrykas tydligt, för att skolan ska erbjuda 

stödet. Stödinsatserna riskerar att stigmatisera individen, eftersom de påpekar att han/hon 

skiljer sig från det ”normala” (Isaksson, 2009). Vidare menar Isaksson (2009) att medicinska 

diagnoser kan kopplas till svårigheterna i skolan. Eleverna använder till exempel diagnosen 

för att kunna åberopa sina rättigheter till stödåtgärder. Om diagnosen inte lyfts fram, tenderar 

skolpersonalen att inte ta behovet av stöd på allvar. Eleven måste få avvikelsen klassificerad 

som medicinsk för att få mer stöd som kopplas till välfärdsstatliga resurser. En medicinsk 

diagnos kan vara viktig för att få extra resurser men det innebär inte nödvändigtvis att 

lämpliga insatser för elevens behov erbjuds. Det bör finnas en balans mellan en medicinsk och 

en pedagogisk diskurs när det gäller stödinsatser, en starkare samverkan mellan två olika 

professioner (psykolog och lärare). Ibland vill elever inte uppfattas som avvikande men 

stödinsatserna kan leda till stigmatisering av elever. I en studie, vägrade ibland en elev lämna 

klassrummet för att få stöd i ett annat rum. Han ville uppfattas som normal av omgivningen.   

Att ha liknande behov kan leda till gemenskap. Särskolan kan vara en sådan skola där 

avvikelsen kan vara en grund för identifikation men det krävs att den har internaliserats av 
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eleven. Denna idée kan vara användbar när det gäller elever med medicinsk diagnos. Enligt en 

studie, utgjorde sällan skolsvårigheterna en bas för gemenskap och identifikation (Isaksson, 

2009).  

3.4.2 Att gå i grundskoleklass 

Vad som innebär att gå i grundskoleklass skriver Olsson (2013) om. Hon menar att  i dagens 

skola finns både speciallärare och specialpedagoger och elever med särbehov kan i många fall 

läsa i grundskoleklasser medan specialpedagogen ansvarar för att lärare får den stöd de 

behöver för att eleverna ska få en fullvärdig undervisning i sin grundskoleklass. Stödet kan 

kompletteras av andra lösningar som innebär att eleven får vissa stödinsatser i mindre 

grupper. Målsättningen är ”en skola för alla”. Det svåraste inom specialpedagogiken är att 

individualisera undervisningen. Det som är dåligt är att lärare inte anser att de kan hantera 

problem som uppstår i undervisningen med elever som har svårigheter och istället försöker få 

bort eleverna från klassen och placera dem i en speciell grupp. Detta kan leda till segregering 

(Olsson, 2013).  

3.4.3 Inkludering i praktiken 

Isaksson (2009) skriver om begreppet inkludering, som har betonats i utbildningssammanhang 

i Sverige sedan mitten på 1990-talet. Det handlar om att alla elever ska delta i samma 

klassrum. Undervisningen skall ske i den ordinarie klassen och social gemenskap och 

samvaro ska prioriteras. Det krävs att lärare har nödvändig kunskap för att undervisa alla barn 

i klassen, även de som anses vara avvikande. Inkluderingen kan relateras till social rättvisa 

och lika rätt till deltagande. Inkluderingen avser att förändra skolan så att den kan anpassas 

efter elevers olikheter. Inkludering handlar om att anpassning av helheten till eleverna, istället 

för att eleverna ska anpassas till en enhet som är inte organiserat för att möta elevernas 

olikheter (integration). Inkludering uppnås med hjälp av deltagande, samarbete och utbyte. 

Isaksson (2009) anser även att så länge professionella identiteter är baserade på distinktionen 

mellan normala och speciella barn, kan det påverka inkluderingsverksamheten i praktiken. 

Det kan hända en segregerande och en inkluderande integrering i praktiken. Integreringen kan 

relateras till två definitioner av social rättvisa: en kompensatorisk och ett demokratiskt 

deltagarperspektiv. Eleven kompenseras för sina behov genom kompensatoriska åtgärder, så 

att eleven kan anpassa sig till skolan och samhället. I det demokratiska perspektivet fokuseras 

på allas rätt att delta i den samhälleliga gemenskapen. Det önskas en gemensam undervisning, 
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oberoende av individuella förutsättningar. Man tror att olika elever kan vara i samma klass 

och att det finns utrymme där för individuell anpassning och samarbete.  

I samband med den ökade användningen av medicinska diagnoser inom skolan som 

rapporterats sedan 1990-talet, förlitar sig många föräldrar på experter som talar för 

segregerade stödåtgärder för neuropsykiatriska diagnoser som DAMP/ADHD. Detta har 

komplicerat utvecklingen av ”en skola för alla” (Isaksson, 2009). Trots att skolsystemet 

grundas på inkludering, är detta mindre bestämd i lagar och förordningar. Elever får idag sin 

utbildning inom samma skola men det är oklart om de får en inkluderande verksamhet baserat 

på delaktighet samt samvaro. Segregering förekommer ofta och det innebär att det används 

ofta differentiering och särskiljande lösningar, anser Isaksson (2009).   

3.4.4 Diagnosställande och hur elever uppfattar det speciella stödet 

Eleverna i en studie hade både positiva och negativa erfarenheter av stöd i ett annat klassrum. 

De hade möjlighet att arbeta i en liten grupp som gav lugn och ro. Detta saknades i 

grundskoleklassen. Sådana åtgärder skapade ambivalenta upplevelser, på grund av dålig 

koordination med den ordinarie klassen och att behöva utmärka sig genom att lämna klassen 

och sina kamrater. Undervisningsformen synliggör att eleverna i studien uppskattade 

grundtanken med detta stöd till en bättre undervisningsmiljö, medan de problematiska 

aspekterna är relaterade till frågan om delaktighet och att inte framstå som avvikande. Några 

elever upplevde att stödinsatsernas pedagogiska nivå var för låg i relation till deras nivå. Detta 

ledde till att de hamnade ännu längre efter sina kamrater. Metoden skulle fungera som en 

temporär lösning (Isaksson, 2009). En medicinsk diagnos i skolan ledde till motsägelsefulla 

erfarenheter för föräldrarna och eleverna, angående stödinsatser. En diagnos är viktig för att 

generera resurser till stödåtgärder eller rättigheter som egen dator, förlängd provtid, etc. 

Diagnosen var kopplad till resurser och i mindre grad till den pedagogiska praktiken. Detta 

skapade ett dilemma för föräldrarna och eleverna som ofta trodde att diagnosen skulle leda till 

adekvata insatser anpassade efter individuella behov. Eleverna och föräldrarna engagerade sig 

i förhandlingar för att utforma ett lämpligt stöd. En diagnos kan tjäna som ett erkännande för 

vissa svårigheter och kan vara befriande för elever och föräldrar, då de kan reducera 

skamkänslor. Eleverna får en förklaring till vad skolsvårigheterna beror på. En diagnos kan 

även ses som något positivt ur skolans perspektiv. Den genererar resurser och extra 

stödinsatser i skolan men innebär också att mindre fokus fästs vid skolans miljö och 

skolpersonalens arbetssätt som en faktor som bidrar till att skolsvårigheter förekommer. Det 
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finns en risk att medikalisering av svårigheter maskerar sociala påverkansfaktorer och 

uteslutande ska handla om individuella svårigheter. Det som komplicerade diagnosens roll för 

stödets utformning var att eleverna och föräldrarna bemötte negativa attityder från 

skolpersonalen gentemot diagnosen. Det visar att diagnosen främst har ett materiellt värde för 

skolan och att man inte har accepterat den definierade medicinska orsaken till svårigheten i 

skolan. Relationen mellan diagnos och stödinsatser utgjorde en viktig del av elevernas och 

föräldrarnas olika upplevelser av skolans stödinsatser och väcker viktiga frågor om vilken roll 

diagnosen har i skolan (Isaksson, 2009).  

3.4.5 Särskolan som möjlighet och begränsning  

Kristina Szönyi är beteendevetare och arbetar i  pedagogiska institutionen vid Stockholms 

universitet. Hon skrev en doktorsavhandling i pedagogik: Särskolan om möjlighet och 

begränsning (2005) som syftade på att förstå vad det innebär att gå i särskolan ur elevernas 

perspektiv. Szönyi (2005) har använt sig av observationer och elevintervjuer för att analysera 

vad det innebär att tillhöra särskolan. I beskrivningarna om erfarenhet från tidigare skolor, av 

elever i år 1–6 fanns det en del positiva erfarenheter angående delaktighet men de flesta var 

negativa. Skolorna tillät eleverna att ha en ökad delaktighet men främst i deras egna klass. I 

relation till elever i grundskola och kompisar i bostadsområdet, framstod inte särskolan som 

en skola som skapar delaktighet. Många elever längtade efter att gå i grundskoleklass och 

detta kunde bero på att de ville ändra självbilden och anses  vara vanliga elever. 

Undersökningen i skolåren 7–9 gav som resultat att särskolan löste några delaktighetsproblem 

med även skapade andra. Elever som hade längre erfarenhet av att gå på särskola, lyckades 

ofta bättre förena bilden av sig själv som både vanlig och ovanlig. Problemet var när de skulle 

välja gymnasielinje. Tllhörigheten i särskolan innebar inte enbart möjligheter utan också 

många begränsningar. Deras framtidsval var begränsad. Utifrån vad ungdomarna i 

gymnasiesärskolan berättade, kunde dras slutsatsen att delaktighet och utanförskap, normalitet 

och avvikelse var viktiga teman, som påverkade elevernas självbilder och självaktning. 

Szönyi (2005) anser att det är viktigt att fortsätta ambitionerna att förändra skolan så att den 

ska ge alla möjlighet till delaktighet.  
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4. Resultat 

I den här studien har två elever som har lätt utvecklingsstörning och läser på särskola 

observerats. Jag har observerat dem på olika lektioner, som svenska, matematik, idrott, musik, 

bild, för att se deras prestationer samt motivation att lära. Jag har även observerat dem på 

raster, för att se hur de kommunicerar och upplever sin delaktighet tillsammans med sina 

klasskamrater samt med andra elever som läser i grundskoleklasser. Mitt fokus ligger på att 

studera hur elever som diagnostiseras med diagnoser inom utvecklingsstörningsspektrat 

påverkas då det gäller lärande, trygghet och trivsel i skola. För att komplettera mina 

observationer, intervjuade jag en lärare, två elever och deras föräldrar.  

 

4.1 Diagnosens påverkan för elevernas lärande 

Enligt Skollagen (2010:800) ska barn som inte når upp till grundskolans kunskapskrav därför 

att de har en utvecklingsstörning tas emot i grundsärskolan. Eleverna som jag intervjuade, fick 

för några år sedan diagnosen utvecklingsstörning och började då gå på en särskola. 

4.1.1 Elevernas upplevelser 

  

Jag kunde observera och också via intervjuer få en bild av flickorna. Tjejerna är nöjda med 

sina prestationer i skolan. De tyckte de jobbade bra. De kände sig dock inte alltid motiverade 

att arbeta under Svenska eller Matematik lektioner. De hade en tendens att leka eller göra 

andra sysslor istället för att arbeta men jag märkte att läraren motiverade dem att fortsätta 

arbeta.  

Att tjejerna fick en diagnos, innebar mer stöd i skolan för dem. De fick vara med i 

grundskoleklasser ibland, men där de arbetade med individuella uppgifter. De kände sig inte 

annorlunda i grundskoleklassen, utan de visse att det var en del av skolans planering att de 

måste gå dit, de såg det som en av skolans rutiner. De berättade detta i intervjun. Jag 

observerade att eleverna i grundskoleklassen inte störde dem eller sa elaka kommentarer om 

dem. De uppfattade det också som ”normalt” att tjejerna var med på deras lektioner ibland.  

Så länge tjejerna som observerades i studien får mer stöd, blir det passande för dem att gå på 

särskola. Enligt viss teori finns det en risk med diagnostisering, att fel diagnos ställs till 
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exempel och att eleverna inte får lämpliga uppgifter så att de kan utvecklas maximallt. Utifrån 

intervju och observation, fick jag veta att tjejerna fick stöd i särskolan och att de var nöjda 

med stödet de fick. Det kan innebära att de fick rätt diagnos eller att stödet som ställdes 

beroende på diagnosen är åtminstone rätt. Tjejerna och deras familj uppskattar stödet som 

barnen får i den speciella klassen. Samma stöd kan fås även i grundskoleklasser, om 

personalen utbildas rätt, enligt vissa teorier, så slutsatsen är att inte själva placeringen i 

särskolan uppskattas, utan stöden de får där. 

Tjejerna kände sig inte annorlunda än andra jämnåriga. De fick undervisning på en särskola, i 

en speciell klass, oftast. På särskolan, kunde de klara skolmålet. De tyckte att lektionerna var 

svåra ibland men med lärarens uppmuntran, gjorde de dem. 

”Jag tycker att det är svårt att skriva men X hjälper mig. Min mamma hjälper mig också 

hemma ibland.” 

Det gjorde att de mådde bra och var nöjda med sina prestationer. Att de fick anpassade 

lektioner och mer stöd, påverkade deras skolresultat. Tjejerna är inte så villiga att arbeta i 

klassen om inte en vuxen finns där och hjälper till och uppmuntrar dem. De tycker att 

uppgifterna är komplicerade annars. 

Jag observerade att tjejerna var glada när de klarade en uppgift. De brukade meddela att de 

var klara och visa resultatet till läraren eller någon elev. Det innebär att de kände sig nöjda 

med prestationen och glada att de kunde göra det som läraren krävde av dem. De kände sig 

duktiga i skolan. Det fick jag veta även via intervju. 

”Jag tycker om Matte, jag är duktig på den.” 

”Jag kan teckna fina teckningar.” 

Att nå det som krävs av dem är viktigt för att de ska ha en bra uppfattning om sig själva.  

Om de känner att de inte når omgivningens förväntningar, kan de börja nedvärdera sig, ha 

mindre självförtroende. På särskolan, hade de en speciell läroplan som läraren följde och det 

innebar att de kunde klara sig bra i skolan.  

4.1.2 Lärarens arbetssätt 
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Jag frågade tjejerna om de tyckte att lektionerna var för lätta eller svåra för dem. En av 

tjejerna tyckte att Matematik var svår. Båda ansåg också att det inte var lätt att skriva och läsa. 

På särskolan är kravet mindre när det gäller prestation och det innebär att de hade haft svårt 

att klara kravet i en grundskoleklass. Individuella program, anpassade till dem, efter att de fått 

diagnosen lätt utvecklingsstörning, hjälpte dem att lära sig i egen takt. Det gjorde att de kunde 

utvecklas vidare, utan att känna att de inte kunde klara målet. Idag är målsättningen att skolan 

ska vara för alla och att eleverna ska kunna läsa i grundskoleklasser, med stöd från speciella 

lärare och pedagoger och insatser i mindre grupper. Lärare anser att det svåraste är att göra 

undervisningen individualiserad (Olsson, 2013).  

Enligt Olsson (2013), anser många lärare att de inte kan hantera problem när undervisningen 

måste individualiseras, när elever med olika behov undervisas och då placerar de eleverna i en 

särgrupp. Jag observerade att eleverna i särklassen hade individuella uppgifter och att läraren 

inte uppfattade något problem med detta. Det fick jag veta via intervju med läraren. Han 

svarade också att han kunde hantera eleverna i hela gruppen och hjälpa dem efter behov. 

Eleverna hade ändå liknande behov, enligt läraren. Att individualisera undervisningen när 

eleverna är mer olika är kanske lite svårare. Trots detta, blir elevernas utveckling påverkad 

positivt av en sådan undervisning. Lärare bör sträva mot detta arbetssätt enligt Olsson (2013).  

Jag observerade att läraren alltid brukade motivera eleverna via varierande uppgifter och 

uppmuntra dem när de inte ville fortsätta.  

Problem för flickor var att de var ganska lätt distraherade. Det fanns elever som störde de 

andra i klassen ibland och då avbröt tjejerna arbetet. Läraren brukade se till att det blev lugnt i 

klassen igen så att alla kunde fokusera och göra det som de skulle göra. När de brukade säga 

att en uppgift var för svår och vågade inte ens försöka göra det, fick de uppmuntran av läraren 

av att arbeta och även stöd vid behov. 

4.1.3 Föräldrarnas upplevelser 

 

Via intervju med föräldrarna fick jag veta att de var nöjda med resultatet av diagnosställandet, 

när det gällde lärandet. De var glada att eleverna ibland fick beröm i skolan. Att de fick en 

diagnos, kunde innebära att föräldrarna kände sig lättade och fick en förklaring till varför 

tjejerna lärde sig långsammare än andra. Diagnosen brukar vara positiv för vuxna, enligt en 
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teori. Det innebär att diagnosen uppfattas  som ett viktigt led i en process som leder fram till 

något positivt för föräldrarna.   

Enligt Goffman (2014) är nackdelen med diagnosen att eleverna stämplas för livet. Det kan 

försvåra deras framtid när det gäller utbildning eller jobb. Föräldrarna till båda tjejerna ansåg 

att utredningen som gjordes för att ställa diagnos på dem var till nytta för tjejerna. De fick mer 

stöd på det sättet. Enligt teorin, används diagnos och kategorisering som ett verktyg för att 

skolan ska erbjuda mer stöd till eleverna. Mer resurser investeras i dem på det viset. Att 

förklara ovanliga eller dysfunktionella beteenden med utgångspunkt i diagnostiseringen blir 

därmed allt vanligare idag (Attersström, 2000).  Föräldrarna önskade att deras barn skulle 

erbjudas den bästa hjälpen och att de inte skulle dömas av lärare och klasskamrater för att inte 

kunna uppnå målkravet i grundskolan. Enligt Isaksson (2009) finns det många föräldrar som 

förlitar sig på experter som rekommenderar segregerade stödåtgärder för några 

neuropsykiatriska diagnoser och det blir svårt att utveckla en inkluderande skola, på det sättet. 

I den här studien, litar föräldrarna på diagnosen som eleverna fick samt på åtgärdena som 

vidtogs. 

4.1.4 Diagnosens betydelse 

 

Diagnosställandet ledde till mer insatser från lärare, specialpedagoger och en individuell 

planering. Det hjälpte tjejerna att klara skolmålet. Enligt Isaksson (2009) kan elever klara 

skolmålet även om de läser i en grundskoleklass, så länge de får hjälp och stöd vid behov. 

Miljön bör anpassas till dem, inte eleven till miljön. Studien har visat att en individuell 

planering är till hjälp och denna planering fick tjejerna efter att diagnosen ställdes. Det ledde 

till något positivt.  

4.2 Diagnosens påverkan för elevernas trygghet och trivsel  

Enligt Doverborg (2013), skapas trygghet när eleverna blir sedda och respekterade samt när 

de känner att de är förstådda av omgivningen för att kunna lita på den. Detta skapas genom 

kommunikation med vuxna. Dessutom, vågar en trygg person pröva något nytt eller säga sina 

åsikter.  

Enligt den danske psykologen Petersen (1968), genereras trivsel i ett samspel med 

omgivningen, när man får en känsla av tillfredsställelse, att egna förväntningar uppfylls 

genom konkreta handlingar. 
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Jag fokuserade på att analysera kommunikationen i skolan, relationerna mellan tjejer och 

lärare samt mellan tjejer och kamrater, att ingen mobbning tillåts i skolan, att eleverna känner 

sig delaktiga, är nöjda med sina prestationer, att de trivs där. Dessutom använde jag tjejernas 

egna upplevelser om trygghet och trivsel i analysen.  

4.2.1 Tjejernas trygghet och trivsel 

 

Tjejerna visade trygghet genom att våga pröva olika aktiviteter i klassen, även några som de 

inte prövat tidigare, enligt mina observationer. 

Jag observerade också att tjejerna kände sig trygga eftersom de vågade ställa frågor till läraren 

eller samtala med klasskamraterna. De litade på läraren. När de inte förstådd en uppgift eller 

inte visste hur man skulle lösa den, bad de om hjälp. Det fick jag veta även via intervju: 

” Jag frågar när jag inte vet hur man ska göra. X hjälper mig alltid.”  

”Läraren sa att man ska alltid fråga.” 

Läraren brukade låta dem försöka själva först men gav dem stöd ifall de inte klarade den. 

Tjejerna brukade säga sina åsikter eller önskningar angående lektionen till exempel. När de 

inte var nöjda med något, pratade de med läraren. Läraren gav de hjälp vid behov och de 

kände sig ofta nöjda med sina prestationer, enligt mina observationer. Om en elev störde dem 

eller när de hamnade i konflikt med några, bad de om lärares hjälp att lösa konflikten. En av 

tjejerna var lite blygare än den andra, men hon vågade ändå säga vad hon ville. Det gjorde att 

hon kände sig trygg i klassen, enligt henne.  

Tjejerna arbetade bra i klassen, utan att känna sig stressade eller mobbade av andra elever. 

Detta förstärkte deras känsla av trygghet, enligt dem. Jag observerade att det kunde hända att 

de bråkade ibland med kamraterna med de blev sams igen inom kort. Läraren brukade ingripa 

och se till att ordning gäller i klassen, att reglerna följs. Ingen mobbning tillåtas i klassen eller 

på skolan, enligt läraren.Under rasterna, märkte jag att eleverna lekte tillsammans med elever 

i grundskoleklasser också. Enligt mig, uppfattades de inte som annorlunda, inte när de lekte i 

alla fall. Då var alla vänner. Via intervju med tjejerna, fick jag veta att de hade många 

kompisar, både i skolan och på fritiden.  

”Jag har kompisar som jag träffar på rasten när vi gungar. Vi gungar hela rasten, jag vill 

alltid gunga.” 
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Mina observationer och intervjuer visade att tjejerna kände sig delaktiga i skolan. Jag 

observerade att de brukade säga sina åsikter i klassen, välja bland olika aktiviteter.   

Tjejerna upplevde att de trivs i skolan. Tjejerna svarade också att de känner sig trygga i 

skolan. Deras egna upplevelser om trygghet grundades på att läraren såg till att de kunde 

arbeta i lugn och ro, att de inte mobbades av kamrater, att läraren fanns där vid behov. De 

trivdes i skolan eftersom de brukade göra många roliga aktiviteter och kunde välja bland 

dessa, samt på grund av att de hade många kamrater i skolan, enligt dem.  

Analysen visar alltså att tjejerna känner sig trygga i skolan, både under lektionernas gång och 

under raster.  

4.2.2 Föräldrarnas syn 

Via intervjuer med föräldrarna fick jag veta att föräldrarna ville att eleverna skulle må bra i 

skolan och att de var nöjda med diagnosställandets påverkan på elevernas trygghet och trivsel 

i skolan. De tänkte inte så mycket på att tjejerna skulle kunna hamna i svårigheter längre fram 

i livet. En av föräldrarna berättade att hon är medveten att diagnosen kan leda till 

stigmatisering men att hon hoppas att eleven kommer att må bra även i framtiden.  

”Jag tänker ibland att hon kommer att bli mobbad i framtiden eller ha svårt att hitta jobb 

eller nåt men jag är ändå glad att det funkar för henne i skolan nu.” 

4.2.3 Diagnosens betydelse 

 

Tjejerna i studien upplever att de trivs i skolan och känner sig trygga där, efter att de fick 

utvecklingsstörningsdiagnosen. De samarbetar bra med omgivningen, både när det gäller 

vuxna och jämnåriga kamrater som studerar i samma klass med dem eller i andra klasser. Det 

kunde jag observera och också få veta via intervjuer.  

Att eleverna mår bra eller inte i skolan, kan ha med omgivningens reaktioner att göra och 

beteende och inte nödvändigtvis med diagnosställandet. Det är möjligt att tjejerna kunde ha 

mått bra även i en grundskoleklass, om de fick rätt stöd (Isaksson, 2009). Resultatet visar att 

tjejerna känner sig trygga och trivs i skolan.  



 

28 

 

5. Diskussion och slutsats 

Jag har valt att studera diagnosställandets påverkan på elevernas lärande och trygghet 

eftersom det är ett ämne som många forskare är oeniga om. Jag tänkte att en kvalitativ studie 

skulle passa mitt syfte bäst, för att ta reda på tankar och beteenden. Den kvalitativa 

forskningen innebar att göra intervjuer och observationer.  

5.1 Metoddiskussion 
 

Jag funderade över resultatet och min inverkan på det. Det är möjligt att eleverna ville ge mig 

en positiv bild av deras skola, att säga att de klarar sig bra i skolan, att de är nöjda med sina 

prestationer. Jag valde att göra observationer också, för att se om de verkligen mår bra i 

skolan. Dessutom fick jag veta föräldrarnas åsikt angående diagnosställandet.  

Enligt Fejes & Thornberg (2009) är viktigt att forskaren inte ska ha egna förutfattade 

föreställningar gällande det forskaren avser undersöka. Jag beaktade detta när jag gjorde 

studien.  

5.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet har visat att det finns en positiv påverkan med diagnosställandet. Både elever och 

föräldrar känner sig nöjda med lärandet. Eleverna anser att de presterar bra i skolan, att de kan 

klara uppgifterna som läraren tillger dem. Enligt Isaksson (2009) kan en medicinsk diagnos 

fungera som ett erkännande för vissa svårigheter som barnen har och det kan vara befriande 

för dem och för elever att få veta vad svårigheterna beror på. Det är möjligt att föräldrarna i 

studien ansåg att diagnosställandet är något positivt för deras barn på grund av att de fick en 

förklaring för svårigheterna. Eleverna kände sig lugnare och fick mycket stöd i skolan efteråt. 

Jag tror att detta är viktigast, att eleverna fick rätt stöd i skolan. Diagnosen kan vara en medel 

att få rätt stöd men inte en garanti.   

Enligt Olsson (2013) bör specialpedagogiken ses utifrån en relationell perspektiv och detta 

innebär att man måste fokusera på situationerna då en person lyckas hantera sina problem 

istället för att  fokusera på att ställa en diagnos på svårigheterna. Eleverna i studien har fått en 

diagnos men samtidigt fokuserar skolan på att göra att de känner sig trygga och att de lär sig 

och är nöjda med sitt lärande. Jag tycker att en diagnos kan vara till hjälp, men, precis som 

Olsson (2013), anser jag att diagnosen inte är det viktigaste. Det som påverkar mest eleven är 

hur omgivningen samspelar med honom. Eleven kan både få eller inte få rätt hjälp, trots 
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diagnosställandet. Det som är viktigt är att man fokuserar på elevens individuella behov och 

på hans förmågor och inte på sina brister. Enligt Olsson (2013), kan elever läsa i 

grundskoleklasser så länge de får rätt stöd. Isaksson (2009) anser också att undervisningen bör 

vara gemensam men att det ska finnas utrymme för samarbete och individuell anpassning. 

Eleverna i den här studien fick läsa i en speciell klass men de fick vara med i 

grundskoleklasser ibland, under vissa lektioner.  

Att tjejerna får läsa i en särskola har inte påverkat dem negativt i sitt lärande, trygghet eller 

trivsel. Det finns dock en risk att diagnosställandet kommer att påverka de negativt i 

framtiden, att segregering kommer att ske (Olsson, 2013). Enligt Kärvfe (2006) är kriterierna 

för diagnosställande för vaga. Det försvårar processen, därför att eleven kan visa symtom på 

flera liknande diagnoser. Tjejerna som observerades i den här studien, har fått hjälp enligt 

diagnosen och hjälpen ser ut att vara passande, för tillfället i alla fall. De presterar bra i skolan 

och är nöjda med de individuella uppgifterna som de får. Diagnosen kunde ha ställts rätt men 

det är ingen garanti. Framtiden kommer att visa om diagnosen ställdes rätt eller inte. Tjejerna 

kunde kanske klara sig lika bra även utan en diagnos, bara de fick rätt hjälp beroende på deras 

behov, som Goffman (2014) anser.    

Enligt Goffman (2014) kan de upptäcka att de inte accepteras av samhället, trots att de ser sig 

själva som normala. Med tiden kan de uppfatta sig själva som annorlunda och att de inte kan 

klara samhällets krav. Då kan de må illa och känna skam. Problem kan även uppstå när de 

skulle vilja välja en gymnasielinje som kommer att visa sig vara avgränsad för elever som 

läste på särskola. Det krävs olika betyg och förkunskaper för vissa gymnasieprogram. 

Goffman (2014) anser att personer som diagnostiseras med utvecklingstörning får ett stigma 

som gör att de har svårt att anpassas till ett normalt liv. Tjejerna i studien kände sig inte 

”onormala” trots att de läste på en särskola. Jag menar att det är möjligt att de kommer att 

känna sig annorlunda i framtiden men förhoppningsvis, kommer de att fortsätta att trivas i 

skolan och i samhället, trots diagnostiseringen. 

Enligt det kategoriska perspektivet bör skolan kompensera brister hos den enskilde individen 

(Persson, 2013). Studien har visat att eleverna som diagnostiserats har fått mer stöd i skolan. 

Idag är diagnostiseringen oftast ett krav för att eleven ska erbjudas extra insatser (Isaksson, 

2009). De här insatserna har lett till ett positivt resultat på lärande och trygghet i det här fallet.  
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Begåvningen hos barn ser också olika ut och därför har varje barn rätt till skolgång utformad 

efter egna behov. I Salamanca deklarationen (Olsson, 2013) ses olikheter och mångfald som 

en tillgång. Jag tycker att elever bör få läsa i grundskoleklasser men att skolan ska erbjuda 

mer stöd till elever som har svårigheter att uppnå målet, beroende av olika orsaker. Det är 

viktigt att eleven mår bra både i nutiden och i framtiden. Eleven ska inte känna sig 

stigmatiserad och stressad när den blir äldre.  

5.3 Slutsats 

Slutsatsen blir att diagnostisering av barn och ungdomar kan vara till hjälp för eleverna, 

åtminstone i vissa fall. De kan må bra i skolan, känna att de kan klara skolans mål, få stöd av 

lärare och undervisning anpassat till deras behov. Föräldrarna är också nöjda eftersom barnen 

får mer hjälp på det sättet. Kommunikationen fungerar bra i skolan och eleverna får 

individuella planeringar som leder till bättre inlärning. 

Att personen stigmatiseras verkar inte gälla eleverna i studien. Undervisningen i en särklass 

fungerar bra för dem. Eleverna känner sig inte annorlunda än sina jämnåriga som läser i 

grundskoleklasser och uppfattas inte heller som annorlunda av dessa elever. Studien visar att 

diagnosställandet kan leda till positiva effekter för personen som diagnostiseras, trots riskerna 

som finns med diagnosställandet. 

5.4 Förslag till fortsatt studie 

Studien kan utvecklas vidare. Man kan studera vilken påverkan diagnosställandet har på 

tonåringar. Det kan även göras en jämförande studie, mellan elever som har fått en diagnos 

och elever som inte har fått en och som fortsätter läsa i en grundskoleklass men med 

hjälpande insatser.   
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  
 

Intervjufrågor till barnen: 

1. Hur trivs du i skolan? 

2. Känner du dig trygg i skolan?  

3. Hur kommer du överens med dina klasskamrater? Har du några andra kompisar i 

skolan, utöver de i din klass? 

4. Skulle du vilja ändra något i skolan? 

 

Intervjufrågor till läraren: 

1. Vad gör skolan för att eleverna ska känna trygghet i skolan? 

2. Har eleverna rätt till delaktighet i skolan? Om ja, hur skapas detta? Finns det 

inkluderande aktiviteter i skolan? Valfrihet? 

3. Vågar eleverna prata med sina lärare när de känner sig missnöjda med lektionerna, 

uppgifterna? 

 

Intervjufrågor till föräldrar: 

1. Hur kände ni när barnet fick diagnosen?  

2. Vilka effekter hade diagnosställandet på barnets trygghet och trivsel, samt lärande i 

skolan?  

3. Tycker ni att om eleverna fortsatte läsa i vanlig klass skulle vara positiv/negativ för 

elevernas utveckling och framtid? 
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Bilaga 2 – Brev till barn och föräldrar 
  

Hej barn och föräldrar! 

Jag heter Liliana Boboescu och läser Lärarprogrammet vid Linköpings universitet, studieort 

Norrköping. Under vårterminen kommer jag skriva mitt examensarbete och det innebär att jag 

kommer att göra en studie vars syfte är att avtäcka hur elever som diagnostiseras med 

diagnoser inom utvecklingsstörningsspektrumet påverkas då det gäller lärande, trygghet och 

trivsel i skolan. För att uppnå studiens syfte kommer jag att utföra här på skolan både 

intervjuer och observationer. Jag tänkte göra dem under veckan…..   

Jag vill gärna göra en intervju med ert barn. Att vara med på intervju och observeras är 

frivillig för barnet. Jag hoppas dock att du som förälder ger samtycke till att ditt barn kan vara 

med på intervju om det själv vill. Om du inte vill att ditt barn är med på intervju vore jag 

tacksam om du kunde meddela mig eller handledare (Johan Söderman).  

Jag vill ocksa göra en kort intervju med er. Om ni är villiga att delta på intervjun, säg till om 

ni kan imorgon eller dagen efter imorgon, klockan 15:00. Tack så mycket! 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig 

Namn: Liliana Boboescu 

Telefonnummer: 070-402 16 95 

E-postadress: liliana_boboescu@yahoo.com 

 

Du kan också kontakta min lärare på universitetet som är ansvarig för uppgiften 

Inger Holm, Universitetsadjunkt, Lärarprogrammet 

Campus Norrköping, Linköpings universitet 

inger.holm@liu.se 
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