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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
I dagens samhälle är diagnos är ett sätt att kategorisera. Vi har undersökt erfarenheter från 
vårdnadshavare till barn med neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD, Autism och 

Asperger. Dessa diagnoser kommer att beskrivas och vi diskuterar normalitetsbegreppet samt 

integrering, segregering och inkludering. Vår teoretiska utgångpunkt är det biologiska 

perspektivet, det miljöbetingade perspektivet samt perspektiv på segregering och 

kategorisering. 

 
Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att ta del av fem individers personliga erfarenheter av 
diagnostisering och dess inverkan. Med inverkan syftar vi på om barnet upplevs få en sämre/ 

bättre vardag och om diagnosen skapar möjligheter respektive hinder för barnet och dess 

familj.  Detta  genom  att  ta  del  av  vårdnadshavares  berättelser  och  erfarenheter. 

Frågeställningar vi vill besvara genom vårt arbete är: Hur upplevs diagnosen påverka barnens 

tillgång  till  resurser?  Hur  upplevs  diagnosen  skapa  möjligheter  respektive  hinder  för 

individen? Hur upplevs en diagnos och diagnosens symptom påverka familjens vardag? 

 
Metod 
Studien är av kvalitativ art och vi har genomfört den med hjälp av informantintervjuer. Vi har 
intervjuat fem vårdnadshavare till barn med neuropsykiatriska diagnoser. 

 
Resultat 
Vårdnadshavarna lyfter att det saknat stöd från förskola/skola samt samhälle under processen 
med barnens diagnostisering. De beskriver även att diagnos är en förutsättning för att de skall 
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tilldelas resurser. Vårdnadshavarna lyfter även vilka möjligheter och hinder som diagnosen 

har gett dem. 
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Inledning 
 

 

Diagnostisering är ett område som ständigt är aktuellt i vårt samhälle inom medicin och i 

skolans och förskolans verksamhet.   Det pågår också diskussioner kring diagnostiseringens 

för- och nackdelar och hur diagnoser påverkar individen och personerna i dess närhet, 

exempelvis familj och vänner. Nedan kommer vi lyfta vad förskolans och skolans 

styrdokument belyser angående barns rätt till inkludering, resurs, delaktighet och stöd i 

förskola och skola. 

 
Styrdokumentet för förskolan Läroplanen för förskola Lpfö 98 reviderad 2010 stödjer och 

lyfter vikten av att barn skall inkluderas i förskolan och att alla barn skall känna delaktighet. I 

Läroplanen (Lpfö 98 reviderad 2010) står följande: 

 
Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och 

inlevelse i andra människors situation. Verksamheten skall präglas 

av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn 

ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. (s.4) 

 
Citatet ovan beskriver att förskolan skall sträva efter att inget barn skall utsättas för kränkande 

behandling  oavsett  om  barnet  lider  av  något  funktionshinder.  Citatet  belyser  även  att 

förskolan skall arbeta med att alla barn skall känna välbefinnande och utvecklas i den 

pedagogiska verksamheten. 

 
Styrdokumentet för skolan, LGR 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet  2011) lyfter vikten av en likvärdig utbildning i skolan. 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. s.(8) 

 
//..En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska 

fördelas lik. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 

behov. s.(8) 

 
Ovanstående citat beskriver innerbörden av att varje individ skall få undervisningen anpassad 

efter dess behov. Undervisningen behöver inte se likadan ut i varje klassrum, det är istället 

viktigt att resurserna fördelas till de som behöver dem. 

 
Diagnostisering återspeglar en kategorisering i samhället samtidigt som den kan ge individen 

nya förutsättningar. Hjörne (2005,s.490) menar att kategorisering är en naturlig mänsklig 

faktor men att det inte enbart handlar om en kategorisering utan att det också bidrar till en 

tydligare uppdelning av individer, när en grupp har blivit skapad bidrar också detta till att 
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kategoriseringen blir mer detaljerad .Genom att ta del av personliga upplevelser och 

erfarenheter vill vi undersöka hur en diagnos upplevs förändra och påverka individen och 

deras närmaste. Upplevs det skapa hinder för individen eller skapar det nya förutsättningar 

och en större framtidstro? Under vår lärarutbildning har vi upptäckt att det saknas en allmän 

kunskap kring specialpedagogik och diagnostisering hos verksamma pedagoger samt hos 

allmänheten. Detta kunde vi se tydligt under vår verksamhetsförlagda utbildning då vi sett att 

många pedagoger har bristande kunskaper i ämnet samt att de själva poängterar en känsla av 

okunskap kring ett specialpedagogiskt synsätt och arbetssätt. Genom att genomföra den här 

undersökningen vill vi bidra till att lägga ännu en pusselbit i specialpedagogikens pussel
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Bakgrund 
 
 

Nedan kommer vi lyfta flera olika begrepp som är relevanta för vår undersöknin för att kunna 

analysera  samt  ta  del  av  vårt  material.  Vi  kommer  beskriva  begreppen  integrering, 

segregering och inkludering samt beskriva vad en neuropsykiatrisk diagnos innebär och även 

beskrivningar av de diagnoser som vi kommer i kontakt med under vår undersökning. 
 

 

Syfte 
 
 

Syftet med den här undersökningen är att ta del av fem individers personliga erfarenheter av 

diagnostisering och dess inverkan. Med inverkan syftar vi på om barnet upplevs få en sämre/ 

bättre vardag och om diagnosen skapar möjligheter respektive hinder för barnet och dess 

familj. Detta genom att ta del av vårdnadshavares berättelser och erfarenheter. 

 
Frågeställningar vi vill besvara genom vårt arbete är: 

 Hur upplevs diagnosen påverka barnens tillgång till resurser? 

 Hur upplevs diagnosen skapa möjligheter respektive hinder för individen?  

 Hur upplevs en diagnos och diagnosens symptom påverka familjens vardag? 
 
 

Integrering, Segregering och Inkludering 
 
 

Det finns olika sätt att anpassa verksamheten utefter individer i behov av särskilt stöd. Groth 

(2007, s.33) poängterar att det i utformningen av verksamhet för barn i behov av särskilt stöd 

finns tre olika begrepp, nämligen integrering, segregering och inkludering. Ofta handlar 

integrering om att individen tillhör en klass men även får extra stöd enskilt eller i en liten 

grupp. Segregering handlar om att individen blir avskild från sin ordinarie klass för att få 

undervisning som bättre överensstämmer med individens behov för tillfället. Inkludering 

handlar om att individen får sitt extra stöd i sin ordinarie klass och på så sätt inte behöver bli 

avskild från klasskamrater och vänner (Groth 2007, s. 11). Groth (2007, s. 33) menar att 

undervisningen i grundskolan ska vara likvärdig för alla. Men hur den aktuella skolan väljer 

att  arrangera  undervisnigen  menar  han  beror  på  vilka  resurser  skolan  har.  Alltså  kan 

resurserna vara det som är avgörande för huruvida en elev blir inkluderad, segregerad eller 

integrerad i undervisningen. 

 
Groth (2007, s. 34) menar att segregering kan påverka individens kunskapsinhämtande på ett 

negativt sätt på grund av bristfällig kompetens och stimulans. Självuppfattningen kan vara en 

avgörande punkt för en individs utveckling och att segregering kan vara en faktor för att 

individen får en dålig självuppfattning. Om individen istället blir inkluderad och får känna 

gemenskap i en klass kan det verka till att individen får en god självuppfattning som i 

förlängningen kan leda till en ökad kunskapsinhämtning. 

 

Det finns olika aspekter utav integrering och olika sätt att definiera integrering på. Enligt 

Groth (2007, s.35) finns det både inkluderande integrering och segregerande integrering. Den 

segregerande integreringen handlar om att individen under en större eller mindre del av dagen 
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får undervisning i en mindre grupp. Det som är huvudsaken i denna sortens integrering är att 

det fokuseras på att hitta ett gynnsamt sätt att bedriva individens undervisning på (Groth 2007 

s.35) Groth menar vidare att den i den inkluderande integreringen går individen i en vanlig klass 

hela tiden. Då handlar det om främst individens sociala liv, att det fokuseras på att individen 

ska vara en del av det sociala sammanhanget som en skolklass är (Groth 2007, s.36). 

 
Då det gäller anpassning utav olika individers skolgång och specialundervisning har det 

historiskt sett handlat om differentiering, där individer med liknande behov av stöd har 

undervisats tillsammans. Groth (2007, s.36) menar att det fortfarande handlar mycket om 

differentiering då specialpedagogiken utformas antingen utefter verksamhet eller inriktning. 

Persson (1998, s.24) menar att differentiering av innehållet i undervisningen ger kapacitet att 

ha anpassningsbara elevgrupperingar som är nödvändigt och eftersträvansvärt i en ”skola för 

alla”. Persson menar vidare att denna sorts anpassning utav undervisningen kan bidra till 

minskning utav ”special-undervisning” och specialundervisning på ett individuellt plan kan 

fokuseras till de individer som verkligen behöver dessa arrangemang. 

 
Då det gäller inkludering menar Vernersson (2002, s.23) att det är pedagogens attityd som är 

avgörande för huruvida inkluderingen blir lyckad eller inte. Pedagogens attityd påverkas utav 

olika yttre faktorer som tid och pengar, men också tillgång till bra utbildningsmaterial och att 

pedagogen har goda kunskaper och möjlighet att ta del av nya kunskaper. Vernersson menar 

vidare att inkludering även kan ses i ett kommunikativt grupperspektiv. Individen är då en del 

utav en grupp och får genom den ta del av ett positivt samspel.  På detta sätt får individen ta 

del av ett ”normalt” socialt samspel vilket kan leda till en positiv självuppfattning som i sin 

tur kan leda till en god och utvecklande kunskapsinhämtning. Den sociala inkluderingen kan 

vara den avgörande faktorn för en god eller bristfällig kunskapsinhämtning. 

 
Vernersson (2002, s.26) menar att det är viktigt att komma ihåg att det inte endast är de 

individer som har svårigheter som verksamheten skall vara väl anpassad. Det är istället viktigt 

att  tänka  på  att  de  specialpedagogiska  insatserna  skall  bidra  till  goda 

utvecklingsförutsättningar för alla berörda individer i en klass. Vernersson menar att de 

insatser som används i skola och förskola skall försiggå på så sätt att den individ som 

insatserna berör ska bli så lite avskild som möjligt. 
 

 

Neuropsykiatriska diagnoser 
 

 

I stycket som följer beskrivs begreppet neuropsykiatrisk diagnos och dess kännetecken. 

 
I   begreppet   neuropsykiatriska   diagnoser   innefattas   bland   annat   diagnoserna   ADHD, 

Aspergers och Autism, gemensamt för dessa diagnoser är att personerna som har dessa 

funktionshinder ofta har olika sociala problem där beteende och tankar ser annorlunda ut i 

förhållande till det som anses vara ”normalt” i dagens samhälle (Hallerstedt, 2007 s.8). 

Ekström (2012 s,208) beskriver att neuropsykiatriska funktionshinder även infattar 

inlärningssårigheter där beteendeproblematik sedan kan bli en följd av att barnet inte får det 

stöd de behöver. I vissa fall medicineras personer med den här typen av funktionshinder för 

att lättare kunna hantera sina svårigheter.  Just den här typen av medicinering är omdiskuterad 

då det finns grupper både för och emot denna typ av centralstimulerande läkemedel. De 

grupper som argumenterar mot denna medicinering lyfter exempelvis hur långtidseffekterna 
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skulle se ut, det här kan också vara svårt att se då det ännu inte har beforskats. Förespråkarna 

för medicineringen lyfter istället de positiva aspekterna och pekar på den forskning som gjorts 

på barn som diagnostiserats med ADHD och sedan behandlats.  Individerna som har 

medicinerats har svarat mycket bra på läkemedlet och upplevs lugnare och ha lättare för att 

koncentrera sig och att delta i den dagliga verksamheten(Gillberg & Hellgren 2000,s.187). 

 
Gillberg och Hellgren (2000,s.20-21) lyfter hjärnskador som en biologisk faktor som kan 

orsaka funktionshinder så som aspergers och autism, de påvisar dock att dessa bilologiska 

faktorer också är mycket sammanbundna med den miljö barnen växer upp i och att dessa två 

faktorer  tillsammans  sedan  kan  bidra  till  funktionshinder.  De  menar  att  det  är  svårt  att 

särskilja biologiska och miljöbetingade orsaker. De beskriver också att de individer med 

biologiskt betingade funktionshinder är mindre beroende av den sociala omgivningen än de 

individer med funktionshinder som endast är betingade av den sociala miljön. 
 

 

ADHD – Attention deficit hyperaktivity disorder 
 

 

ADHD definieras och beskrivs som avvikelser i uppmärksamhet, impulsivitet och 

hyperaktivitet. Personer med diagnosen ADHD har alltså avvikande beteende vad det gäller 

dessa underkategorier och har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten och undviker därför 

moment där det krävs uthållighet. De har generellt även svårt att vara stilla och att utöva lugna 

och stillasittande aktiviteter. De har också problem i sociala situationer då de styrs starkt av 

impuls och har svårt att vänta på sin tur (Ekström 2012, s.23). Ekström belyser att individer 

endast diagnostiseras om denna upplever att avvikelserna i beteendet stör det vardagliga livet 

inom minst två instanser. Exempel på detta kan vara exempelvis fritid och skola eller jobb och 

i familjen, samt att dessa symtom försvårar vardagen och den sociala kontakten med andra 

människor. 

 
Beckman (2007,s.25) lyfter också att symtomen bör ha varit långvariga och att individen 

särskiljer sig i jämförelse med jämngamla i exempelvis social och motorisk utveckling, samt 

utvecklingsnivå. Symtom som uppstår kan ofta variera över tid och kan även försvåras och 

förbättras beroende på vilken miljö individen befinner sig i. Symtomen varierar självklart 

också mellan individer och det kan vara mycket svårt att definiera diagnosen då den ofta 

efterföljs av andra svårigheter som exempelvis perceptionssvårigheter och även svårigheter 

med koordination och motorik. 

 
Orsakerna till ADHD är väldigt omdiskuterade och har också bidragit till att dra igång 

forskning kring orsaken. Beckman (2007,s.25) beskriver att vissa kognitiva funktioner i 

hjärnan är nedsatta hos personer med ADHD, ett exempel på det här kan också vara att 

individen har svårt att vara så pass uppmärksam att de kan ta instruktioner och samtidigt 

bearbeta den information som ges. Det diskuteras också genetiska och ärftliga orsaker till 

ADHD och Beckman (2007, s.78-79) menar att två individer som bär på samma gener också 

oftast är uppväxta i samma typ av miljö. Hon menar därför att det är mycket svårt att säga om 

orsakerna till diagnosen är individens uppväxtmiljö eller de gener som personen ifråga bär på. 

Hon menar alltså att en psykisk sjukdom inte kan ärvas men att gener som ärvs och sedan 

befinner sig i samma miljö ökar sannolikheten för en psykisk sjukdom, det här kallas också 

för en genetisk sårbarhet.
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Aspergers 
 

 

Larsson och Abbad (2007, s. 20-21) beskriver asperger syndrom som en diagnos som tillhör 

autismspektrumstörningar. Autismspektrumstörningar består av fyra huvudtyper av diagnoser, 

dessa är: autism, atypisk autism, Retts syndrom och asperger syndrom. Individer som har 

diagnosen asperger uppvisar efter tre års ålder kommunikationssvårigheter så som språkliga 

svårigheter och kommunikationssvårigheter. Dessa problem kvarstår vid vuxen ålder. 

 
Larsson och Abbad (2007, s.21-22) påvisar att för att en diagnos skall ställas krävs det att 

kommunikationsproblemen och dess svårigheter leder till nedsatt social förmåga och andra 

funktioner som krävs i vardagen. Diagnosen är svår att sätta på barn då kriterierna inte är 

avsedda för dessa. I många fall får små barn först diagnosen autism som sedan efter 

undersökningar av barnet vid äldre åldrar visar att barnet har asperberg. 

 
Diagnosen asperger ställs utifrån noggranna psykologiska utredningar beskriver Larsson och 

Abbad (2007 s.23-24). Under utredningen kartläggs individens utvecklingshistorik samt 

observationer av beteende, samtal och psykologiska test. De instrument som används för att 

ställa diagnosen är observationer, intervjuer och psykologiska instrument. Man strävar efter 

att utforma mer specifika instrument och diagnostiska intervjuer som kan hjälpa till att 

diagnostisera individer. Svårigheter förekommer oftast när det gäller att särskilja diagnoserna 

autism och asperger. Det finns viss kritik mot att kriterierna för dessa två diagnoser är för lika 

och bör klargöras mer specifikt. Larsson och Abbad (2007 s.27) belyser även att symptomen 

för individer med diagnosen asperger är så varierande att det kan förekomma svårigheter när 

individen skall diagnostiseras. 

 
Larsson och Abbad (2007 s.26-27) menar att det är vanligt att individer med diagnosen 

asperberg ofta får andra diagnoser upptill. En möjlig anledning till detta är att andra diagnoser 

är lättare att ställa på grund av kriteriernas formulering. I många fall får individerna först en 

annan diagnos innan de får asperger. De vanligaste tilläggsdiagnoserna är depression, ångest, 

beteendeproblem, tvångssyndrom, tics, sömnsvårigheter och ätstörningar. 

 
Larsson och Abbad (2007 s.28-31) poängterar att det finns tre nivåer som beskriver vilka 

svårigheter som individer med asperger upplever. Den första är neurologisk störning vilket 

innefattar forskningen som tyder på att asperger är genetiskt betingat. Den andra är 

problematik med kognitiva, emotionella och beteendemässiga konsekvenser. Denna nivå 

beskriver hur individerna har svårt att förstå att, hur och på vilket sätt som andra individer 

tänker. Detta leder till att individerna med asperger har svårt att uppfatta 

socialiseringsprocessen i dess omvärld. Den tredje är en relationsstörning, konsekvenser på 

social nivå.   Svårigheterna under de två första nivåerna leder ofta till sociala konsekvenser. 

Individerna uppfattar att de har svårt att passa in. De sociala reglerna i samhället kan vara 

oförståeliga, de förstår inte hur de skall agera i olika situationer för att exempelvis lösa en 

uppgift. Larsson och Abbad (2007 s.28) beskriver att de tre nivåerna kompletterar varandra. 

Detta belyser problematiken på olika sätt vilket också överlappar varandra. 
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Autism 
 

 

Larsson och Abbad (2007, s. 20-21) påvisar att autism är en funktionsnedsättning som är 

medfödd eller tidigt förvärvad. De symtom som finns visar sig före tre års ålder. Ofta har 

dessa individer även andra funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning, 

epilepsi eller syn och hörselskador. Gillberg och Peeters (2002, s.36) beskriver de tre kriterier 

som finns för diagnostisering av Autism . Dessa kriterier behandlar bristande ömsesidig social 

interaktion, bristande ömsesidig kommunikation (både verbal och icke-verbal) samt brist i 

fantasi och en begränsad beteenderepertoar. 

 
Gillberg och Peeters (2002, s.38) menar att för att ställa diagnosen autism ska individen ha en 

försenad eller onormal funktion inom minst ett av dessa områden innan tre års ålder: Social 

interaktion, Användning av språket i social kommunikation eller symbol och fantasilek. Det 

är alltså nödvändigt att avvikelser i utvecklingen ska vara tydliga under de första tre 

levnadsåren för att en diagnos ska ställas. Dessa kriterier innebär att en individ med autism 

har svårigheter med både ickeverbal kommunikation, såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, och 

verbal kommunikation, såsom försenad eller avsaknad av språkutveckling (Gillberg & Peeters 

2002, s. 36-40). Individen har även svårigheter med social interaktion och har på grund av det 

en oförmåga att skapa kamratrelationer och närhet till familjemedlemmar. I citatet nedan 

beskrivs det hur individer med autism kan känna sig i vårt samhälle och varför de har 

svårigheter att fungera på samma sätt som individer utan denna diagnos gör. 
 

 
 

Människor med autism lever alltså i en värld som de inte förstår, 

eller bara med svårighet kan förstå- en värld där de inte kan, eller 

åter endast med svårigheter kan, göra sig förstådda. Det är alltså 

inte så underligt att de drar sig undan denna värld och ibland 

uttrycker sin frustration med att banka huvudet mot väggen eller 

med raseriutbrott. (Gillberg och Peeters 2002, s.8) 
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Tidigare forskning 
 

 

Vi kommer nedan att skriva fram forskning som lyfter ämnet diagnostisering, de negativa 

samt positiva aspekterna som finns kring att få en diagnos samt hur det kan påverka en individ 

att få en diagnos. Fokus kommer även att ligga på hur synen på diagnostisering har förändras 

genom  åren.  Nationalencyklopedin  (NE  2012)  definierar  begreppet  diagnos  som 

igenkännande, avgränsning och en framställning av ett tillstånd.   Diagnosen ställs på 

information från den drabbade och läkare. 
 
 

Diagnostisering ur ett historiskt perspektiv 
 

 

Hallerstedt (2007,s.8-14) menar att vi under vår historia har förändrat vår syn på diagnoser 

och diagnostisering, det har påverkats både av vår syn på människor och av forskning. Under 

1990 – talet blev samhället individualistiskt präglat och individuella beteenden och 

särpräglingar blev också mer uppmärksammade. Individer med sociala svårigheter utreddes 

och fick neuropsykiatriska diagnoser så som aspergers, autism och beteendeproblem (ADHD, 

damp). Under samma tidsperiod kom även fokus att flyttas från människan som social - och 

miljöbetingad till att istället övergå till en mer medicinsk - och biologisk syn på människors 

sociala svårigheter (Hallerstedt, 2007,s.8-14). 
 

 

Varför diagnostisera? 
 

 

Diagnoser behövs på grund av människors bristande tolerans för 

mänsklig variation. (Jakobsson 2002 s. 24) 
 

 
 

Jakobsson (2002 s.21) beskriver två typer av diagnoser, diagnosen som uttryck för symptom 

eller diagnosen som uttryck för orsak. I den etiologiska diagnosen beskrivs syftet vara att 

synliggöra och klargöra orsaken till funktionshindret och dess symptom som barnet visar prov 

på. Den psykiatriska diagnosen har däremot syftet att beskriva symptomen samt behandla 

dessa och ge tillgång till stöd i vardag och skola. 

 
Jakobsson (2002 s.22) lyfter även att diagnosen ofta uppfattas olika av exempelvis forskare, 

pedagoger, föräldrar och barnet själv. Dessa olika individer ser diagnosen ur olika perspektiv 

och  kategorier.  Dessa  perspektiv  och  kategorier  är  a)  medicinsk  kategori  där  man  ser 

diagnosen som en förklaring. b) Administrativ kategori där man ser diagnosen som ett kriterie 

för att få resurser och stöd. c) Diagnosen som stämpel där individen tilldelas olika stämplar 

inom olika diagnoser. d) Den sista kategorin är att diagnosen är knuten till en frågeställning 

om identitet, individen funderar och reflekterar över sin identitet i samband med diagnosen. 

Det här diskuterar även Hallerstedt (2007) och Johannisson (2007) där båda resonerar kring 

diagnosens makt på individen.  Dover och Couteur (2007) beskriver och menar att det är 

adekvat att personens symtom utreds tidigt för att kunna tillgodose individens behov för att 

underlätta i skola och utbildning. De menar alltså att en diagnos är en utgångspunkt för att 

tillgodose individens behov. Palla (2011,s.29) poängterar hur vårt samhälle skapar en 

normalitet som speglar våra tankar och attityder kring människor och olikheter. Det här anser 

vi ha en stor inverkan på hur vi ser på personer i behov av särskilt stöd. 
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Diagnostiseringens för – och nackdelar 

 

Hallerstedt (2007,s.21) menar att en diagnos kan bidra till att individen känner ett lugn och en 

trygghet, samt att personen får en identitet i och genom sin diagnos som skapar en social 

gemenskap med personer med samma typ av diagnos. Hon menar alltså att en individ med en 

klar diagnos får lättare att skaffa sig en social gemenskap tillsammans med personer med 

samma typer av symtom. 

 
Johannisson (2007,s.30) menar dock att det här också kan bidra till att individen fastnar i ett 

beteende och att det kan orsaka ett socialt utanförskap där individen står utanför samhället. 

Det bidrar i sin tur också till en kategorisering i vårt samhälle där individer delas in i olika 

grupper. Hon belyser dock också att diagnosen har makten att ge individen resurser och medel 

för att underlätta vardagen. Hallerstedt (2007,s.8) refererar till ett citat ur en rapport från 

statens institutionsstyrelse där de belyser att läkare lyfter diagnosens betydelse för att kunna 

ge individen rätt typ av behandling. Samtidigt hävdar forskare att två personer med samma 

diagnos kan vara helt olika och ha olika behov och olika symtom.  Palla (2011,s.29) belyser 

att neuropsykiatriska diagnoser ibland utnyttjas i situationer då pedagoger har svårt att hantera 

och förstå barnens beteende. Problemen ses alltså ofta som individuella vilket också bidrar till 

att barnet inte alltid får de resurser som det finns behov av.  Barnet blir mittpunkten i 

svårigheterna och miljön och verksamheten observeras inte för att anpassas till barnets behov. 

 
Jakobsson (2002 s.23) diskuterar hur föräldrar uppfattar deras barns diagnostisering. Föräldrar 

kan  uppfatta  det  som  en  lucka  in  i  samhällets  stödsystem,  för  att  få  förståelse  från 

omgivningen samt som en bekräftelse på de symptom och beteende som deras barn uppvisat. 

Föräldrar  uppfattar  deras  barns  diagnostisering  olika,  ofta  beror  det  på  om  barnet  fått 

diagnosen vid födseln eller om de efter en lång tid av väntan, oro och strävan fått tilldelat en 

diagnos. Meddelandet om att deras barn har givits en diagnos leder till att föräldrarna ofta kan 

släppa funderingar och oro för vad barnets symptom kan vara. Genom att barnet tilldelats en 

diagnos får föräldrarna en förståelse som hjälper dem att arbeta målinriktat för att stödja 

barnen. Föräldrarna använder diagnosen i förhandlingar med skolan om ansvarsfördelning och 

resursfördelning. 

 
Positiva aspekter som lyfts i samband med diagnostisering är att individen får en bekräftelse 

och ett ”namn” på sina symtom. Som Hallerstedt (2007,s.22) belyser så finns ”problemet/ 

svårigheten” om det har ett namn, har problemet inte fått ett namn finns det inte och ses ofta 

förbi. Det innebär alltså att en person med en diagnos kan få mer resurser och adekvat 

behandling än en person med samma typer av symtom utan diagnos.  I skolans verksamhet 

skall inte en diagnos behövas för att ett barn skall få tillgång till resurser, författaren lyfter 

dock att verkligheten ser annorlunda ut och att det här ofta är en utgångpunkt för det 

pedagogiska arbetet. 

 
Hjörne och Säljö (2008,s.52) beskriver en negativ aspekt med diagnostisering vilket är den 

användning som diagnosen har fått i förskola och skola. Diagnosen används för att tolka barns 

svårigheter och för att tilldela resursfördelning. I dagens skola krävs en diagnos för att få 

tillgång till resurser vilket inte alla individer får. Det bidrar till en segregerande verksamhet i 

form av specialklasser och specialskolor vilket utmanar våra styrdokument där en skola för 

alla är ett mycket tydligt budskap. Hjörne och Säljö (2008,s.155-160) lyfter även positiva 

perspektiv på diagnostisering då de menar att barnet får en identitet och kan finna ett lugn och 

ett avslut i att få en diagnos och en benämning på sina svårigheter. Även vårdnadshavare får 
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en positiv upplevelse av diagnostiseringen då de känner en trygghet i att skolan kommer tillgå 

med resurser och stöttning för just deras barn. 

 

Normalitetsbegreppet 
 

 

När vi lyfter ämnet specialpedagogik och diagnostisering och vad det innebär är det också av 

största vikt att definiera vad som i dagens samhälle ingår i normalitetsbegreppet. Diagnoser 

och specialpedagogik beskrivs som något som behandlar ett avvikande beteende vilket 

beskrivs ovan men vad anses då vara ”normalt” hur ser vi och har vi sett på normalitet i vårt 

samhälle? 

 
Normalitet kan vara ett mycket svårt begrepp att definiera då det i olika samhällen och 

verksamheter kan anses vara ”normalt” med helt olika saker och beteenden. Nilholm (2003,s 

10-11) lyfter och beskriver att normalitetsbegreppet tidigare uteslöt de individer som hade 

svårt att hänga med i undervisningstakten eller hade svårigheter med att disciplinera sig i 

undervisningsmiljöer. Det innebär att dessa barn har svårt att koncentrera sig och fokusera 

och ta in instruktioner som ges av pedagogen. Dessa barn halkar då efter i undervisningen och 

kräver mer stöd för att fungera i gruppen och hänga med i den planerade undervisningstakten 

Hjörne och Säljö (2008,s.33) beskriver också de intelligenstester som infördes i skolans 

verksamhet på 1900-talet. Med hjälp av dessa test kunde pedagoger och skolledning sortera ut 

de barn som behövde extra stöd ut ur klasrummen för att den ”normala” undervisningen 

skulle kunna fortgå som planerat. De barn som alltså hamnade utanför ramen för vad som var 

godkänt i testerna ansågs inte kunna tillgodogöra sig undervisning i ett vanligt klassrum. 

 
Specialpedagogiken definieras också som en pedagogik som används när den vanliga 

pedagogiken inte anses räcka till (Nilholm 2003). Det här menar Nilholm också innebär att 

specialpedagogiken anses vara för dem som inte ryms inom den vanliga undervisningen i 

skolan och förskolans verksamhet. Definitionen av det som är avvikande och som inte ingår i 

normalitetsbegreppet i dagens samhälle avser de barn som har en syn eller hörselskada samt 

de barn som har  ett funktionshinder eller inlärningssvårigheter. Även här kan vi se att 

normalitetsbegreppet innefattar de som inte anses ha ett avvikande beteende vilket vi tidigare 

beskrivit kan se mycket olika ut inom olika verksamheter och institutioner. Detta beskriver 

Douglas (2011) mycket tydligt vilket kommer redogöras för nedan. Vi kommer i kommande 

stycke beskriva perspektiv kring specialpedagogik och hur vi i dagens samhälle kan analysera 

och ta del av teorier och tankar kring diagnostisering och kategorisering av individer. 

Teoretiska perspektiv 
 

 

Nedan kommer olika perspektiv inom specialpedagogik att synliggöras samt jämföras. Dessa 

perspektiv grundas på tankar och teorier av olika forskare inom ämnet. De perspektiv som 

kommer synliggöras är Nilholms; det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet 

samt  dilemma  perspektivet  samt  Douglas  teori  om  institutioner  och  kategorisering.    Vi 

kommer även presentera Perssons kategoriska perspektiv (biologiska perspektivet) och det 

relationella perspektivet (miljöbetingade perspektiv). Det miljöbetingade perspektivet är det 

perspekiv som vi i vår studie kommer utgå ifrån och använda oss utav. Det är det här 

perspektivet som ligger till grund för vårt arbete. 
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Perspektiv på kategorisering och segregering 
 

 

Nilholm (2003) beskriver även ett kritiskt perspektiv som lägger fokus på barns olikheter och 

anser att samhället bör dra dessa olikheter till fördel och använda dessa i undervisningen. 

Inom perspektivet är normalitet ett begrepp som anses vara mycket negativt då de skiljer på 

de normala och onormala medan det kritiska perspektivet lägger vikt vid alla individers 

olikheter och ogillar kategorisering. Han menar också att detta synsätt anser att det inte är 

barnens egenskaper eller behov som är källan till specialpedagogiken utan att 

specialpedagogiken istället bör fokusera på sociala processer där vikten läggs vid intressen 

och individuella egenskaper. Det här kan kopplas samman med Douglas (2011)  tankar om 

kategorisering och gruppering. Nilholm (2003) påvisar starkt att vi bör dra nytta av allas 

olikheter och inte särskilja dem som har ett olikt beteende.. 

 
Douglas (2011) teori beskriver hur vi sedan tidernas begynnelse har skapat institutioner och 

grupper inom vårt samhälle. Dessa institutioner skapar sedan egna regler och ramar som sätter 

utgångspunkt för vårt tänkande inom dessa grupperingar. Det kan kopplas starkt samman med 

de kategoriseringar som sker i dagens samhälle både kring medicinska och kulturella termer 

där vi delar upp och sorterar människor. Douglas beskriver att kategorisering och sortering 

underlättar för kognitiva processer och skapar sätt att tänka och tala, det underlättar alltså för 

oss i vårt tänkande i vardagen. Institutionen kan vara en familj, en skola eller en arbetsplats 

och  Douglas  (2011)  menar  att  regler  och  ramar  som  skapas  i  dessa  grupper  ofta  inte 

reflekteras över utan accepteras av individerna som är del av institutionen. Hon menar också 

att de klassifikationer som skapas inom institutionerna så som skola gör att vi tappar lite av 

vår självständighet. Som individer delar vi alltså samma tankar inom en institution och vi blir 

också så pass beroende av institutionens ramar att vi får svårigheter med att se utanför de 

attityder och ramar som skapats innanför institutionens väggar.   Hon påvisar också att det 

första steget att bli medveten om den påverkan som institutioner och dess attityder har på oss 

är att se och överblicka de riktlinjer som finns och bli medveten om dessa för att sedan kunna 

fundera kring våra egna attityder och tankar.   Redan som nyfödda använder vi oss av 

klassificering när vi skiljer på vårt jag och andra. Det här är något vi föds med då vi skapar 

oss en bild av vår omvärld för att överleva. Både Nilholm (2003) samt Douglas (2011) lyfter 

alltså individens olikheter som en positiv aspekt som vi inte bör tappa bort i samhällets 

institutioner och grupperingar. 

 
Det tredje också sista perspektivet som Nilholm(2003) beskriver är dilemmaperspektivet, här 

ser de specialpedagogiken utifrån två ljus vilket som namnet beskriver bidrar till ett dilemma. 

De anser att verksamheten bör anpassas efter individuella egenskaper samtidigt som individer 

bör ha samma typ av kunskaper för att sedan få samma förutsättningar. Det här blir en 

konflikt då de blir en krock mellan likheter och olikheter, Nilholm(2005,s.132) menar också 

att vårt utbildningssystem har som mål att kunna utbilda och undervisa olika individer med 

olika intressen och förutsättningar samtidigt som ett annat mål är att ge alla barn samma 

förutsättningar för fortsatta studier och arbete. De olika målen skapar alltså ett dilemma. Han 

menar att det är viktigt att kunna se situationer och motsägelser genom ett dilemma perspektiv 

istället för att bara fokusera på en sida av historien eller ett mål. Det här gynnar och bidrar till 

en bättre lösning som kan skapa nya möjligheter för båda synsätten. 



17  

 

Biologiska perspektiv 
 
 

Nilholm (2003,s.15-19) beskriver att det förekommer tre olika perspektiv som kan vara 

användbara när det specialpedagogiska fältet utforskas. Det första perspektivet som beskrivs 

kallas för det kompensatoriska perspektivet. Utifrån det perspektivet anses individen med en 

diagnos bära på brister som sedan kompenseras med hjälp av specialpedagogiska insatser. 

Inom perspektivet vill man gärna se att bristerna och svårigheterna hos individen tillskrivas 

till medicinska eller neurologiska orsaker. Perspektivet är också det som dominerar i dagens 

forskning. Perspektivet kan liknas med Perssons (2008 s.166-168) kategoriska perspektiv. 

Detta innebär att omgivningen ser individens svårigheter som något som är medfött eller 

genetiskt betingat. Det är alltså något som är beständigt och som kan ärvas i familjen. Utifrån 

detta perspektiv jobbar omgivningen/pedagogerna endast med eleven då de inte upplever och 

tror att miljön kan påverka individens symtom. Skolans verksamhet är här inte anpassad till 

individer utan anpassas till hela gruppen och istället segregeras individen från gruppen för att 

ges stöd i mindre grupp eller avskilt. Åtgärderna som görs är ofta mycket kortsiktiga och 

tenderar till att inte se till individens framtid och långsiktiga mål. I detta perspektiv är det ofta 

en specialpedagog som anses vara ansvarig för arbetet med individen medan det i det 

relationella perspektivet är arbetslag med ett kontinuerligt stöd från rektorn som har det 

största ansvaret för att tillgodose individens behov. Persson (1998,s.32) lyfter att trots att det 

kategoriska perspektivet är de mest förlegade så är det ändå det perspektiv som omedvetet 

dominerar i dagens skolans och förskolans verksamhet trots att teorin har varit aktuell sedan 

flera års tid tillbaka. Vi strävar idag efter att arbeta utefter det miljöbetingade perspektivet 

men det biologiska är det som dominerar. 

 

Miljöbetingade perspektiv 
 

 

Ovan har vi beskrivit olika aktuella teorier kring specialpedagogik. Det perspektiv vi nu 

kommer att beskriva är den teori som vi kommer att utgå ifrån i vår studie. 

 
Perssons (2008,s.166-168) andra teoretiska utgångspunkt är en relationell utgångspunkt, detta 

innebär att man ser personen som en individ som påverkas av sin omgivning. man ser 

individen som en individ i svårigheter, inte en individ med svårigheter. Dessa svårigheter 

uppstår i individens möte med miljön och omgivningen runt omkring den. Miljön påverkar 

vad  personen  kan  uppnå  och  individens  sociala  erfarenheter  påverkar  beteendet  och 

individens sociala svårigheter. Persson (s. 1998 s.30) lyfter att barnet ses i interaktion med 

förskolans och skolans pedagogiska verksamhet och det som man fokuserar på är vad som 

sker i samspel, förhållanden och i interaktionen mellan människor. Det är alltså inte i fokus att 

studera en enskild individs uppförande och beteende. För att förbättra en individs vardag 

läggs alltså inte fokus på dessa egenskaper utan på närmiljon och det sociala nätverk som 

omger individen. 
 
Persson (2008 s.166-168) beskriver även att i den här typen av perspektiv ses arbetet och 

behandlingen som en långsiktig process där pedagogen eller omgivningen tillsammans med 

personen förändrar den sociala miljön och anpassar den utefter individens behov. Pedagoger, 

individ och ledning gör tillsammans förändringen för individens vardag. Genom att förändra 

och anpassa miljön som finns runtomkring individen kan utveckling och lärande ske och 
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miljön kan även hjälpa individen att öka sina förutsättningar för att nå uppsatta mål. 

Symtomen som personer besitter anses också uppstå på grund av personens uppväxtmiljö och 

sociala bakgrund. Det relationella perspektivet är det perspektiv som lyfts i dagens samhälle 

och i våra styrdokument där inkludering är ett aktuellt arbetssätt och något som skolans 

verksamhet idag sägs strävar mot. Perssons (2008) båda perspektiv eliminerar inte varandra 

utan kan ses som kompletterande och kan användas som ett verktyg för att förstå det som 

skall analyseras. Persson (1998 s.32) lyfter att genom att komplettera de båda perspektiven 

med varandra kan vi sträva efter att knyta den specialpedagogiska undervisningen närmare 

den vanliga undervisningen. 

 
Sammanfattningsvis kan vi alltså dra slutsatsen att det finns många sätt att tolka och se på 

specialpedagogik och kategorisering. Vi kan se perspektiv på kategorisering och institutioner 

som Douglas beskriver. Douglas(2011) menar att institutionerna stämplar och kategoriserar 

individer samt bestämmer ramar för vad som anses vara normalt samt avvikande.  perspektiv 

vi ytterligare lyfter är Perssons och Nilholms.  Persson (2008) och Nilholm (2003) beskriver 

diagnosen som något som barnen föds med. Detta biologiska perspektiv beskriver det som 

genetiskt och medicinskt betingat vilket innebär att det är barnet som skall få stöd för att 

utvecklas. Vår utgångspunkt i denna studie är som ovan nämnt Perssons miljöbetingade 

perspektiv, även kallat det relationella. Persson(2008) beskriver att det är miljön och barnens 

uppväxtförhållanden som påverkar huruvida personen får svårigheter och en diagnos. Det här 

gör också att specialpedagogiken ställs i ett annat ljus då resurserna då handlar om att förändra 

miljön runt omkring barnet istället för att ”förändra” barnet. 

Metod 
 

 

I detta avsnitt lyfts den metod som vi har använt oss av i studien och för att genomföra vår 

undersökning. Magne Holme och Krohn Solvang (1997, s.13) menar att en metod är ett 

redskap för att lösa problem och för att söka ny insikt. I kommande avsnitt belyser vi även 

studiens giltighet och tillförlitlighet samt de forskningsetiska principerna. 

 

Kvalitativ metod 
 

 

Magne Holme och Krohn Solvang (1997, s. 79,94) menar att en kvalitativ metod visar hur 

totalsituationen ter sig. Det är positivt eftersom att det då synliggörs en helhetsbild som kan 

leda till en ökad förståelse av sociala processer och sammanhang. En kvalitativ metod är inte 

inriktad på att undersöka om informationen har en generell giltighet. Det centrala är att få en 

djupare förståelse av det vi undersöker. 

 
I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ intervju metod. Vår intervju är en 

informantintervju vilket Magne Holme och Krohn Solvang (1997, s.104) beskriver som en 

intervju där vi diskuterar med en individ som står utanför det fenomen som vi undersöker men 

som ändå har mycket kunskap, erfarenheter och mycket inblick i ämnet. Trost (2010 s. 25) 

lyfter att syftet med projektet är det som avgör vilken metod som undersökningen baseras på. 

Vårt syfte baseras på att ta del av vårdnadshavares erfarenheter kring diagnostisering. Kvale 

och Brinkmann (2009 s.17) menar att den kvalitativa forskningsintervjun hjälper intervjuaren 

att förstå respondentens tankar och ta del av deras erfarenheter och synvinkel. Detta belyser 

även Magne Holme och Krohn Solvang (1997, s. 79-82) då de menar att kvalitativa metoders 

syfte är bland annat att se egenarten hos respondenten och dennes specifika livssituation. I en 
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kvalitativ intervju skapas närkontakt med respondenten vilket leder till en bra inblick i 

respondentens livssituation. 

 
Kvale och Brinkmann (2009 s.46) anser att den kvalitativa metoden lägger vikten vid att få 

beskrivet hur respondenternas livsvärld ser ut. Metoden inspirerar även att låta respondenten 

dela med sig av sina tankar, upplevelser och känslor. Vi har dels på grund av detta valt att 

använda oss av den kvalitativa metoden. Men även för att vi upplever att den kvantitativa 

metoden inte kan ge oss det svar vi söker i denna undersökning. Kvale och Brinkmann (2009 

s.46) påvisar den kvantitativa metoden som en metod där respondentens känslor och 

upplevelser inte står i centrum utan där exaktheten istället är i fokus. 

 
Våra intervjufrågor var öppna, vilket ledde till att svaren på frågorna blev det som 

respondenterna har upplevt. Syftet med detta var att vi inte skulle styra respondenten till att 

svara ett visst svar. Vi ville att svaren skulle ge uttryck för respondenternas erfarenheter kring 

diagnostisering. Trost (2010 s.25) menar att kvalitativa intervjuer karakteriseras av att enkla 

och raka frågor ställs vilket sedan leder till omfattande svar. Det var även adekvat att frågorna 

är utformade så att vi besvarade vårt syfte. Kvale och Brinkmann (2009 s.145) menar att 

intervjuaren genom intervjufrågorna skall uttrycka vad syftet är med undersökningen. 

 
Inom kvalitativa intervjufrågor är syftet att leda intervjun till att bli ett öppet samtal där 

respondenten delar med sig av sina erfarenheter samt känner sig säker med oss. Kvale och 

Brinkmann (2009 s.144) påvisar att intervjun bör innehålla frågor som främjar respondenten 

att dela med sig av sin livserfarenhet kring ämnet. Kvale och Brinkmann menar även att det är 

viktigt att samtalet präglas av en öppen miljö där respondenten skall kunna dela med sig av 

sina tankar och åsikter fritt. Det är adekvat att intervjuaren visar intresse, förståelse och 

respekt för att detta skall fungera. 

 

Urval 
 

 

Vi har intervjuat fem vårdnadshavare till barn/ungdomar med en neuropsykiatrisk diagnos. De 

neuropsykiatriska diagnoser vi har fokuserat på är ADHD, asperger och autism.  Barnen vars 

vårdnadshavare vi har intervjuat kring deras erfarenheter är mellan fyra och fjorton år. Det 

som  barnen  har  gemensamt  är  att  de  har  fått  en  eller  flera  av  dessa  neuropsykiatriska 

diagnoser under sin barndom eller är under utredning för en neuropsykiatrisk diagnos. De 

respondenter vi tillfrågat har alla gemensamt att de har ett (eller flera) barn med de 

neuropsykiatriska diagnoser som vi har fokuserat på i denna undersökning. I vår undersökning 

har  vi  även  valt  att  fokusera  på  de  familjer  där  barnen  nu  går  i  grundskolan  eller 

förskolan,detta ledde till att vårt urval blev ännu mer specifikt. 

 
Vi har tagit kontakt med respondenter som vi har haft i vår närhet och i bekantskapskretsen. 

Detta på grund av att det kan vara känsligt att tillfråga vem som helst då det gäller 

respondenternas barn och då det även handlar om att dela med sig av personliga erfarenheter. 

Anledningen till att vi valt att intervjua vårdnadshavare är att det är de som är närmast barnen 

och  kan  ge  den  mest  nyanserade  bilden  utav  vilka  erfarenheter  barnens  diagnoser  gett 

familjen. Magne Holme och Krohn Solvang (1997, s. 101) påvisar att valet av respondenter 

har en avgörande roll för att syftet i undersökningen ska bli besvarat på ett relevant sätt. Om 

respondenterna  inte  kan  bidra  till  att  besvara  syftet  kan  hela  undersökningen  påverkas 

negativt. Det är viktigt att respondenterna har erfarenheter och kunskaper kring det ämne som 

vår undersökning behandlar, annars kan undersökningen bli helt oanvändbar. 
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Nedan kommer vi beskriva de individer som ingått i vår studie, namnen och platserna som 

används är fiktiva för att skydda deras integritet. Detta för att följa konfidalitetskravet. 

Vi kommer att beskriva i vilken slags verksamhet barnet går i. Då vi använder begreppen 

vanlig skola, förskola och klass menar vi den skola/förskola som majoriteten av alla barn går i 

och där klassen består av en klassföreståndare och ett x antal elever. 

 
Vårdnadshavare ett kommer vi att kallas för Maria, Maria bor i en ganska liten stad i södra 

Sverige och har en dotter vid namn Julia (ca 10 år) som har diagnosen Aspergers. Julia bor 

tillsammans med sin mamma, pappa, lillebror och storebror och går i 4: an i en ganska liten 1- 

6 skola och går i en vanlig klass. 

 
Vårdnadshavare två kommer kallas Markus, Markus bor i en liten by på västkusten och har en 

son på cirka 14 år som vi kommer kalla för Oskar, Oskar fick som sjuåring diagnosen ADHD 

och har under sin skoltid både gått i specialskola och i vanliga skolor i en vanlig klass. 

Familjen består av mamma, pappa och storasyster som inte längre bor hemma. 

 
Vårdnadshavare tre är en mamma vid namn Marika, Marika bor i en medelstor stad på 

Västkusten och har en son på cirka sju år vid namn Max. Max bor tillsammans med sin Pappa, 

Mamma och lillasyster. Max fick diagnosen ADHD som 6 åring och går i en vanlig skola i en 

vanlig klass, dock med en resursperson vid sin sida både under skoltid och på fritidshemmet. 

 
Vårdnadshavare nummer fyra som vi intervjuat kommer vi kalla Carina, Carina bor i en 

medelstor by på Västkusten och har en son på cirka fem år som redan som ettåring fick en 

diagnos med autistiska inslag. Pojken som vi kommer kalla för Rasmus går på en förskola 

med resursavdelning där barn i behov av särskilt stöd är inkluderad i en vanlig barngrupp med 

ett mindre antal barn som även har resurser i form av fler pedagoger. Rasmus bor tillsammans 

med sin Mamma, Pappa och storasyster. 

 
Den femte och sista vårdnadshavaren kommer vi att kalla för Linn, Linn bor i en liten stad på 

västkusten tillsammans med sin man och deras 7 barn. Linn har en son som har 

koncentrationssvårigheter och som i detta nu går under utredning för ADHD. Sonen som vi 

kommer kalla för Noel är 13 år och går i en vanlig skola i en vanlig klass. 
 

Genomförande 
 

 

För att genomföra en studie är det mycket viktigt att alla i gruppen är på det klara med vad 

som skall undersökas och vad vårt syfte är med vår undersökning, vi började därför med att 

formulera syfte och frågeställningar för att tydliggöra för oss själva var vår fokus skulle ligga. 

Syftet och frågeställningar arbetade vi med gemensamt just för att alla skulle få en klar och 

likvärdig bild kring vad som skulle studeras och undersökas. 

 
För att starta vår studie ansåg vi också att det var viktigt att vi hade mycket bakgrund och 

kunskap kring ämnet. Vi började därför fördjupa oss i litteratur vilket också ledde till att vi 

började med att skriva vår bakgrund. Detta för att vi skulle känna oss väl förberedda inför 

våra intervjuer. När vi skrev vår bakgrund delade vi upp arbetet i olika underrubriker vilket 

också underlättade för oss då vi kunde dela upp arbetet emellan oss, både när de gällde att ta 

del av litteratur och skriva dessa avsnitt och fördjupningar. Vi har dock under hela processen 

varit mycket noga med att alla tar del av det som skrivits och vi gett varandra stöd och 

kommit med tips. Vi anser också att det är mycket viktigt att det går en röd tråd genom vårt 
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arbete som underlättar för läsaren att hänga med och därför anser vi också att det är av största 

vikt att allt innehåll sammankopplas och går in i varandra. Efter att vi skrivit klart vår 

bakgrund la vi istället fokus på tidigare forskning och vår teoretiska utgångspunkt som sedan 

kommer att vara till grund för analysen av materialet som samlas in under våra intervjuer. 

 
Nästa steg i vår undersökning var att börja med våra intervjuer. Innan intervjuerna 

genomfördes fick vårdnadshavarna ett missivbrev (bilaga 1) där vi hade beskrivit vad 

intervjuns syfte var, detta enligt den etiska principen informationskravet. I missivbrevet fick 

de även information om att de själva fick bestämma om de vill deltaga samt att deras 

personuppgifter behandlas med konfidentialitet, detta enligt samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Vi beskrev även nyttjandeskravet vilket lyfter att den insamlade datan 

endast används i forskningens ändamål. 

 
Innan vi genomförde intervjuerna gjorde vi en pilotintervju för att utvärdera våra 

intervjufrågor. Vi gjorde främst det här för att se hur våra intervjufrågor blev mottagna samt 

besvarade. Vi såg det även som ett bra tillfälle att öva på att genomföra en intervju. Under 

pilotintervjun uppfattades våra frågor bra och vi kände att vi fick tydliga svar som vi kunde ha 

stor användning för i vår undersökning. 

 
Inför intervjuerna blev det bestämt att vi skulle vara två intervjuare och en respondent. Vi 

hade planerat in sex intervjuer men den sista intervjun som var inplanerad blev inställd i ett 

mycket sent skede på grund av privata skäl från respondentens sida. I slutändan blev det 

istället fem intervjuer då de var för kort om tid för att hitta en ny respondent som passade i vår 

urvalsgrupp och till vår studie. Eftersom vi är tre och vi genomförde 5 intervjuer fick två av 

oss genomföra 3 intervjuer och en fick delta på 4 stycken. Eftersom våra respondenter befann 

sig på olika platser så skedde också intervjuerna i olika miljöer men det som var likvärdigt för 

de miljöer vi befann oss i var att vi satt vid ett bord i ett rum med en stängd dörr där vi kunde 

intervjua utan att bli störda och distraherade. När vi genomförde intervjuerna använde vi oss 

av inspelningsverktyg för att sedan kunna transkribera intervjuerna i efterhand. 

Transkriberingen gick till så att vi lyssnade på intervjuerna och skrev ned ord för ord vad som 

sades för att sedan kunna använda detta material i analysen. 
 

Analys 

I följande avsnitt kommer vi presentera hur vi gått tillväga för att bearbeta och analysera det 

material som vi fått ta del av genom våra intervjuer. 

 
Efter det att intervjuerna var transkriberade var vi i det skede då den data och information som 

intervjuerna hade givit oss skulle analyseras och tematiseras. Vi valde därför att tillsammans 

gå igenom den data vi fått in mycket noggrant för att sedan göra en tankekarta där vi 

placerade in olika teman som kunde utläsas i vårt resultat. Efter detta sorterade vi in 

materialet under de teman som funnit relevanta för vår studie. Efter det här påbörjades en 

analysprocess där vi gick in i detalj i vårt resultat för att jämföra och dra slutsatser. Den data 

som samlats in bestod som tidigare beskrivits av intervjuer, vi valde därför att använda oss av 

citat som styrker de teman som valt. Analysen resulterade i en matig text med mycket 

information och svar på de frågesällningar som vi utgått ifrån i vår studie. Under vår analys 

hade vi vårt syfte som utgångspunkt och använde oss av våra frågeställningar för att 

säkerställa att vi besvarade våra frågeställningar. 
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Etik 
 

Då   en   vetenskaplig   undersökning   ska   genomföras   är   det   viktigt   att   ha   ett   etiskt 

förhållningssätt till undersökningen och gentemot dem som deltar. Björkdahl Ordell 

(2007,s.28) menar att alla som deltar i en undersökning ska känna sig trygga i sammanhanget 

och själva bestämma huruvida de vill delta. 

 
Björkdahl Ordell (2007, s.25) presenterar vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

kan vara en god hjälp för att genomföra en etisk undersökning. Inom de forskningsetiska 

principerna finns det fyra huvudkrav som är till för att skydda de individer som medverkar i 

undersökningen. De fyra huvudkraven är: 

1. Informationskravet, handlar om att de som är med i forskningen ska få information 

om vad för syfte forskningen har. 

2. Samtyckeskravet,   handlar   om   att   respondenterna   själva   ska   få bestämma om 

de vill delta. 

3. Konfidentialitetskravet,  handlar  om  att  alla  personuppgifter  ska behandlas 

med konfidentialitet och att ingen som är obehörig ska ta del av dem. 

4. Nyttjandekravet,  handlar  om  att  den  insamlade  datan  endast  får användas i 

forskningens ändamål. 

 
Dessa fyra huvudkrav har vi tagit hänsyn till då vi genomfört vår undersökning. Vi har 

medvetandegjort vilka rättigheter som respondenterna har enligt de forskningsetiska 

principerna. Vi har sett till informationskravet då våra respondenter har blivit informerade om 

syftet i vår studie samt frågeställningar och tillvägagångsätt. Vi har även sett till 

samtyckeskravet då vi har gett respondenterna möjlighet att medverka på sina egna villkor. 

Då vi har transkriberat och analyserat materialet har vi använt oss utav fiktiva namn för att de 

individer vi intervjuat ska förbli anonyma. Datan som vi samlat in har vi endast använt oss av 

på det sätt som respondenterna varit informerade om. 
 
 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
 

 

När en studie genomförs är det viktigt att studien är tillförlitlig och har hög trovärdighet. 

Validitet och reliabilitet är begrepp som hjälper till att  styrka detta. 

 
När vi har genomfört vår undersökning har vi varit medvetna om reliabilitet och validitet. 

Kihlström (2007, s.164) förklarar reliabilitet som undersökningens trovärdighet och 

tillförlitlighet, det innebär att undersökningen skall följa syftet. För att vår studie skall följa 

syftet är det adekvat att vi under hela processen kopplar ihop arbetet med vårt syfte. För att 

förtydliga menar Kihlström (2007) att det är vanligt att i studier ha ett citat från respondenten 

efter beskrivningen. Vi har i vår studie valt att använda oss utav citat för att tyliggöra syftet 

för läsaren men även för att visa på validitet. Genom det här får läsaren hjälp att förstå 

innebörden och trovärdigheten ökar. Citaten tydliggör vad vi vill få fram i arbetet och styrker 

även det vi har behandlat. Genom att påvisa vad vårdnadshavarna har sagt ökar 

tillförlitligheten.   Kihlström (2007) beskriver även att  reliabiliteten ökar om intervjuerna 

spelas in med något material. Om detta genomförs dokumenteras intervjun och intervjuaren 

kan i efterhand lyssna till intervjun för att se om frågorna inte följde studiens syfte eller om 

intervjuaren styrde respondenten till ett visst svar. Det här vi haft i åtanke då vi spelade in alla 

våra intervjuer. Vi anser att det var en stor fördel att kunna lyssna på resultatet vid ett senare 

tillfälle och transkribera i lugn och ro. Det här hjälpte oss att koppla studien till syfte. 
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Kihlström (2007) beskriver även att ett viktigt mått på validitet är kommunicerbarheten, 

någon annan skall förstå sig på det som beskrivningskategorierna visar. Det är viktigt att 

tydliggöra de olika faserna inom intervju och analys i vårt arbete. Vi har även haft i åtanke att 

alla  som  läser  skall  kunna  tolka  och  diskutera  resultatet.  För  att  vår  studie  skall  vara 

tillförlitlig och giltig var det viktigt att vi förklarade undersökningens ämne och syfte för 

respondenterna för att de skall kunna ge tillförlitliga svar. Om respondenterna inte fått 

information om ämnet anser vi att det kunde varit svårt för dem att ge svar som besvarar 

undersökningens syfte. 
 

Resultat 

I  kommande  avsnitt  kommer  vi  redovisa  det  material  som  vi  tagit  del  av  genom  våra 

intervjuer. Vi har valt att genomföra analysen med hjälp av följande teman som gör att vi kan 

klargöra vårt resultat. För att göra det ännu tydligare kommer vi att använda oss av citat ur vår 

intervjustudie, citaten som är utskrivna i texten är omskrivna till skriftspråk för att förenkla 

läsningen och för att bibehålla konfidentialitet. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av 

vårt resultat att presenteras. 
 
 

Möjligheter 
 

 

I vår studie lyfter vårdnadshavare flera möjligheter som en diagnostisering medför.  Marika 

beskriver att diagnostiseringen skapar en förståelse hos individen för sina egna begränsningar, 

hon menar att hennes son nu kan styra över sin vardag då han är medveten om sina egna 

reaktioner. Efter att sonen fick sin diagnos har även vårdnadshavarna fått en insikt i orsakerna 

till hans beteende och reaktioner. De kan nu anpassa vardagen och sociala situationer utifrån 

hans förutsättningar. 

 
Diagnosen har hjälpt. De är verkligen så att människor behöver en 

diagnos för att förstå hur jobbigt det har varit. Även om jag har 

förklarat det och suttit och gråtit på varje kalas så har de inte 

förstått. (Marika) 

 
Utifrån ovanstående citat kan vi också se att det underlättar för att ge närstående familj och 

vänner förståelse, vilket som i sin tur bidrar till en ökad tolerans . Detta menar Marika har 

underlättat i deras sociala umgänge. Hon menar att detta påverkar deras sociala liv positivt då 

de finns en förståelse runtomkring. Utifrån ovanstående beskrivning kan vi se att en diagnos 

kan skapa nya möjligheter för familjen att ha ett socialt umgängesliv. I och med den 

medvetenhet som tillkommer bidrar det också till att familj och vänner uppskattar situationer 

där Max går utanför sina egna begränsningar och överaskar. 

 
Sen kan man ju aldrig älska någon så mycket som man kan älska 

honom när han är riktigt bra. Det höjer sig en ribba extra när Max 

gör något bra eller när han klappar mig och ler. Eller när han gör 

bra saker som är så olikt honom, det har man lärt sig att man får ta 

tillvara på. (Marika) 
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Även Carina styrker detta då hon beskriver att hon anser det viktigt att fokusera på de positiva 

egenskaper som synliggörs i den här typen av diagnoser. 
 

Man får ju så mycket mer procent kärlek av ett barn som är lite 

annorlunda och mycket glädje som inte andra förstår heller. Utan 

de säger bara åh vad ni har de jobbigt och ser bara det negativa och 

jag tänker bara att tänk vad mycket vi får. (Carina) 

 
Carina lyfter också att de försöker leva som en vanlig familj för att ge Rasmus de utmaningar 

som andra barn får. På det sättet menar hon också att de hjälper han framåt i sin utveckling. 

Vårdnadshavarna beskriver hur de får en ny syn på den problematik som barnet har. Utifrån 

ovanstående citat kan slutsatsen dras att diagnosen bidrar till att vårdnadshavarna ser 

möjligheter och värdesätter positiva sidor hos barnen som tidigare har blivit åsidosatta på 

grund av den problematik som barnens beteendeproblematik innebär. 

 
Marika menar också att diagnosen och diagnostiseringen har bidragit till att de har fått mer 

kunskap kring de symtom som medföljer vilket också har gett familjen och Max fler tillfällen 

att utveckla och ta vara på de situationer som finns i vardagen. Att få en klar diagnos menar 

också Marika bidrar till en psykisk lättnad och befrielse hos vårdnadshavarna.   En 

diagnostisering bidrar till ett psykiskt välbefinnande hos vårdnadshavare då de kan släppa 

skuldkänslor och känner en trygghet i situationen. Diagnosen blir förklaring till beteenden 

som har bidragit till skuldkänslor och känslan av att inte räcka till. 

 
Den dagen jag fick en diagnos på honom, då lättade halva jag. Jag 

ville kopiera upp allt och trycka upp i det fejset på alla jag har 

träffat /…/ för att visa ”fuck you” det var jag som hade rätt. 

(Marika) 

 
Som Marika tidigare beskriver skapar förståelse och medvetenhet situationer till socialt 

umgänge, detta menar hon också bidrar till en mer harmonisk vardag med rutiner och vanor 

som skapar en fungerande vardag. 

 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se att en diagnostisering kan leda till flera möjligheter både 

för individen och dess närstående. Både familj och individ blir medveten om symtom och 

arbetssätt och metoder för att underlätta samtidigt som det skapas en tolerans och en mer 

harmonisk vardag. Även de sociala relationerna underlättas då människor runt omkring får en 

djupare förståelse för olika reaktioner och beteenden. Som vi ser så lyfter även 

vårdnadshavarna att de nu kan se och uppskatta de positiva situationerna i vardagen på ett helt 

nytt sätt då det kan se de från ett annat perspektiv. De beskriver också den psykiska avlastning 

och lättnad som det innebär att få en diagnos och klarhet i svårigheterna och orsakerna. 

Diagnosen  bidrar  alltså  till  fler  möjligheter  i  sociala  situationer  samt  att  den  skapar  en 

trygghet hos vårdnadshavare. 

 

Hinder 
 

 

Under  vår  studie  beskriver  även  vårdnadshavare  hinder  och  svårigheter  som  medföljer 

familjen och individen när en diagnostisering sker och när en diagnos har skett. 

 
Markus lyfter att sonen Oskar ibland kan använda sin diagnos för att slippa undan vissa 

måsten. Han beskriver att han gömmer sig bakom sin diagnos i lägen där han vet att han 

egentligen har kapacitet att klara av uppgiften men inte orkar. Detta menar Markus sker ofta i 
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skolan och i skolrelaterade uppgifter. 

 
Nu kan ju han ibland skydda eller gömma sig bakom diagnosen 

/…/ han har ju inte inlärningssvårigheter på något vis men han 

skiter i skolan och då är de ju lätt att gömma sig bakom den för att 

urskulda sig eller vad man nu kallar de. (Markus) 

 
Diagnosen blir i det här fallet ett psykiskt hinder för individen som har blivit 

diagnostiserad då den påverkar tilltron till sig själv och sin egen förmåga. Detta 

kan i sin tur påverka individens handlingar som kan bidra till utanförskap och 

hinder inom utbildning och arbetsliv. 

 
Markus beskriver också att diagnosen har bidragit till kontakter med många 

olika instanser som ständigt har inneburit en besvikelse för Oskar, det här bidrar 

också till att förtroende sinar och blir förbrukat. Även Marika beskriver en oro 

kring att inte bli tagen på allvar då detta skapar missnöje och en otrygg relation 

till de olika instanserna som samverkar kring skolan och diagnostiseringen. Det 

här bidrar till en psykisk ohälsa både hos individen med diagnos samt familj och 

vänner i personens närhet. 

 
Ett hinder som Maria beskriver är forskningen, hon menar att det har tagit tid för Julia att få 

en diagnos eftersom att den diagnos som hon är på väg att få är under förändring. Vi ställde 

frågan:  Och när ställdes diagnosen ? Då svarade Maria: 

 
De är inte riktigt färdiga ännu och det beror på att den diagnosen 

som det lutar åt att Julia har som är en asperger diagnos är lite på 

väg bort. Så därför har det dragit ut på tiden. /…/ De sa att ”Vi kan 

sätta en asperger diagnos på henne men då följer det ju med henne 

och så kanske det är nått annat hon har som vi kommer på om två 

år” (Maria) 

 
Något som Maria är orolig för är att det längre fram kan bli svårigheter för Julia att ha en 

diagnos. När hon blir äldre och vill vara som alla andra är Maria orolig att diagnosen i sig kan 

bli ett stort hinder. I det här fallet blir Julias diagnos hängande i luften vilket bidrar till en oro 

hos vårdnadshavare och övrig familj. 

 
Ett annat hinder som framkommit och som Carina har upplevt som jobbigt var att under tiden 

Rasmus diagnostiserades så stängdes familjen utanför processen. De fick inte ta del av vad 

utredningarna gav och kände sig mycket utestängda. Därmed beskriver Carina 

diagnostiseringen som ett hinder eftersom de inte visste vad som hände med deras son och 

inte heller fick den informationen som de frågade efter och ville ha. 

 
Dom var så oroliga att dem skulle säga något som man skulle ta till 

sig /…/ och innan vi fick diagnosen så var de sådär att vi tänkte att 

vi kanske inte ens får behålla honom/…/ och då var det bara att 

jaha var de bara de då kommer han inte att dö. För då hade vi 

byggt upp så mycket annat vad de hade kunnat vara för fel så vi 

var bara glada att vi fick behålla honom. (Carina) 
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Ett hinder som många av vårdnadshavarna har upplevt är att vardagen måste vara mycket 

välplanerad och strukturerad, vilket ibland kan innebära svårigheter. Vardagen har många 

rutiner och mönster som innebär att hela familjen blir påverkad. Diagnosen blir en styrande 

faktor av hur vardagen planeras och struktureras. De beskriver att de ständigt behöver tänka 

efter och planera minutiöst för att inte störa barnens rutiner vilket kan vara förödande för dem. 

 
Men spontanitet är den största förändringen som man trodde att 

man kunde leva i och som vi idag kan glömma av att vi kan leva i. 

Det kan ringa en familj till oss på förmiddagen och fråga om vi 

kan  följa  med ut  och  grilla  men  då säger vi  att  några  kanske 

kommer i alla fall, vi får se om vi kommer alla. Vill inte Julia gå 

med oss så går det inte, vill inte hon det och vi inte har förberett 

henne på det dagen innan så är det så. Då får vi ta hänsyn till det. 

(Maria) 

 
Vi har trixat och grejat, hans största svårigheter är ju socialt 

samspel  så  att  allting  är ju  svårt.  Åka och  handla, nej,  Kalas, 

nej/…/ Så det är ju väldigt uppstrukturerat hemma hos oss. /…/ 

Hela tiden struktur. Så han kan frångå att han äter olika saker och 

så, han är inte helt bunden. Men en vana kommer snabbt. En vana 

för han kan ju bli en rutin på en gång och han kan bestämma sig 

för det. Så det får man vara försiktig med, man kan ju inte mata 

honom två dagar i rad för då blir det en rutin. (Marika) 

 
Man har ju lärt sig ganska mycket om det här med ADHD, vad 

som krävs för att försöka hålla det inom ramarna. Det kräver ju en 

fruktansvärt noggrann struktur med allt vad det innebär. (Markus) 

 
Carina och Markus menar också att bristen på spontanitet och även okunskap och rädsla 

bidrar till att vänner drar sig undan då de okända oftast anses vara skrämmande.  Utifrån 

ovanstående beskrivningar kan vi se att det sociala livet begränsas på grund av att vänner drar 

sig undan och måste anpassa sig till familjens situation. Diagnosen kan alltså i bli ett socialt 

hinder. 

 
Carina beskriver också ett hinder som blev mycket påtagligt för dem när de skulle byta 

bostad. Då deras son hade en diagnos som vanligtvis innefattar motoriska svårigheter så ansåg 

Bostadsanpassningen, som är en del av habiliteringen att de bör flytta till ett hus som 

underlättar för Rasmus. De ansåg alltså att familjen för att kunna få försäkring med mera 

skulle flytta till en enplansvilla vilket inte ingick i familjens visioner och drömmar. Carina 

beskriver också hur de ständigt måste tänka på säkerheten kring Rasmus, så som exempelvis 

grindar och barnlås med mera. 

 
Som  det  lyfts  ovan  så  påverkas  vänner  och  familj  också  av  diagnosen  och  den  största 

påverkan sker inom den nära familjen. Relationen mellan föräldrarna blir lidande då man ofta 

glömmer av varandra i processen och fokuserar på barnet. Även syskon blir lidande på grund 

av all den tid som läggs på habilitering och på vardagliga rutiner som tar väsentligt mer tid. 

Mycket tid som en vanlig familj lägger på jobb och vänner får istället prioriteras till att fightas 

för resurser och hjälpmedel för barnet med en diagnos. Syskonen blir också väldigt påverkade 

av beteendet och de reaktioner som det diagnostiserade barnet har. Ofta skapar frustration och 

oförståelse mycket konflikter i hemmet vilket också påverkar syskon. Diagnosen blir i dessa 
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situationer ett hinder för relationerna mellan familjemedlemmar då det skapar konflikter och 

upprörda känslor. 

 
De påverkar ju jätte mycket hela familjen hela tiden och sen 

relationen, jag och pappan, de vågar man inte läsa statistiken på 

skilsmässor för då blir man ju bara nedslagen. (Carina) 

 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se att en diagnos ibland kan bli något som ett barn kan 

gömma sig bakom i situationer som de känner sig osäkra i, detta blir på så vis ett hinder då de 

inte utmanas och utvecklas i situationer där de begränsar sig på grund av en diagnos. En 

diagnostisering innebär också en lång process där många av de intervjuade uttrycker en dålig 

relation och förtroende för institutioner vilket bidrar till en otrygghet både hos barn och 

vårdnadshavare. Det uttrycks också att processen ibland är så pass sluten att även 

vårdnadshavare blir lämnade utanför och känner sig osäkra och vilsna. Flera vårdnadshavare 

lyfter också hur det sociala livet påverkas av att de har svårigheter med att vara spontana och 

av deras strukturerade vardag. Den allra största påverkan som alla lyfter är hur relationerna 

inom familjen påverkas, exempelvis relationen mellan syskon och även mellan 

vårdnadshavarna.  Slutsatser kan dras att en diagnos bidrar till psykiska hinder hos individen 

då det påverkar självkänsla och självförtroende. Även en känsla av ovisshet bidrar till oro som 

blir en stor psykisk påfrestning. Vardagen blir lidande på grund av bristande relationer inom 

och utanför familjen. 

 

Resurser 
 

 

Vår undersökning visar även att vårdnadshavarna har olika upplevelser utav resursfördelning. 

Resurserna har ofta inte varit lättåtkomliga trots att individen har haft behov av dem. 

 
Flera vårdnadshavare beskriver att de har fått arbeta hårt för att få någon form av resurs för 

deras barn. Vårdnadshavarna berättar att de har fått lägga ner mycket tid och energi för att till 

slut kräva resurser för deras barn. De anser sig inte blivit korrekt bemötta i deras strävan efter 

resurser och anser att de har fått genomlida processen helt själva. De beskriver att de olika 

kommunala instanserna skyller på bristande ekonomi som en orsak till att inte ge resurser. 

Flera föräldrar utrycker även att diagnosen är en grund för att sedan få resurser och stöd för 

individen i skola och hem. Detta innebär att en utdragen och tidskrävande diagnosprocess 

bidrar till att individen inte får tillgång till resurser. Detta leder till oro och besvikelse inom 

familjen. 

 
Detta är något som även Linn har upplevt då Noel varit med om ett flertal olika utredningar, 

då de har varit ute efter att få stöd och råd i hur de ska ge honom stöd i sin skolgång. 

 
Innan han skulle börja skolan så bad jag om att få en remiss på bvc 

för att göra en utredning på honom /…/ Då var vi på habiliteringen 

och fick göra de och massa frågor och så, de frågade tillslut om jag 

var ute efter en diagnos/…/ det primära för oss är inte en diagnos 

utan vi vill hitta hur han själv ska hitta sätt hur han ska hantera sin 

situation på ett bra sätt/…/ han är en pedagogisk utmaning/…/ men 

vad hjälper det liksom? (Linn) 

 
Linn har alltså trots ett flertal olika utredningar inte fått det stöd som hon velat ha, vilket är 

hjälp och stöd för att Noel ska klara skolgången bättre. Linn har upplevt att skolan har varit 
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det stora problemet för Noel att klara av. I hemmet har hans svårigheter inte blivit lika tydliga 

utan det är i skolan han inte fått det stöd som han behövt. Marika beskriver också liknande 

upplevelser: 

 
Det är en härlig sörja att söka resurser, det finns inte några pengar. 

Allt får man ju fajtas för. Han ska ju ha det lika bra som vem som 

helst. (Marika) 

 
Utifrån ovanstående citat kan vi se att det är en kamp att få igång en diagnostiseringsprocess. 

Processen stannar ofta av och föräldrarna upplever att de får vara den drivande motorn i 

förloppet. Vårdnadshavaren uttrycker att målet är att alla individer skall ha samma 

förutsättningar. 

 
Vårdnadshavarna uttrycker att de har upplevt att det krävs en diagnos för att få tillgång till 

resurser som barnet är i behov av. Många beskriver att de kände sig ensamma med problemen 

och att detta är en anledning till att de vill ha en diagnos. Eftersom de upplever att diagnosen 

leder till att barnen får resurser är detta också en anledning till att kämpa. De strävar även 

efter en diagnos för att det hjälper närstående och familj att få en förståelse, diagnosen i sig 

blir en resurs. Diagnosen leder till att föräldrarna får mer information, denna information kan 

de föra vidare till närstående vänner och familj vilket leder till en ökad förståelse. Föräldrarna 

upplever även att de har fått stöd och föräldraråd och kontakt med andra individer när deras 

barn har fått en diagnos. 

 
Innan dess fanns inga ”resurspengar” trots att Max hade diagnoser 

och behövde hjälp. Det ska ju undersökas och sökas och det ska 

vara läkarintyg. /…/ Det gäller att vara stentuff för att få stöd och 

det är så tråkigt att vara det. /…/ När han får sitt stöd går det jätte 

bra, då hänger han med de andra barnen. (Marika) 
 

 
 

Diagnosen skapar alltså möjligheter för individen och familjen att få rätt till resurser och stöd 

som  anses  som  mycket  värdefulla  för  att  individen  skall  få  se  stöd  som  de  behöver. 

Resurserna bidrar till möjligheter för individen både i skola och arbetsliv, samt sociala 

sammanhang. Vi kan dra slutsatsen att vårdnadshavarna måste vara mycket drivande i 

processen mot en diagnostisering. Det här tar mycket energi för familjen och målet med 

processen är att individen skall ha samma förutsättningar som andra barn för att klara sin 

vardag. 

 
En   vårdnadshavare   lyfter   även   att   deras   barn   inte   har   fått   någon   resurs   för   att 

diagnosticeringen inte är klar samt att det fungerar bra i hemmet och skolan. Hon lyfter att det 

blir en problematik då de (vårdnadshavarna) arbetar för att hon skall få en fungerande vardag. 

Dock prioriteras hon inte lika högt för resurser eftersom att vårdnadshavarna har hittat ett bra 

sätt för att arbeta med hennes svårigheter. Det här leder till att diagnosprocessen drar ut på 

tiden samt att föräldrarna inte får någon avlastning i det arbetet som de gör. 

 
Det är dumt för det står ett barn här och väntar och visst vi håller 

tummarna för hon funkar bra i skolan än så länge, sen vet man ju 

inte. /.../  Vi är nog inte högsta prioritet för de vet att hon har det 

bra och det funkar. Men om de skulle det hända något eller hon om 

hon skulle sparka bakut och det skulle bli heltokigt så kanske de 
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skulle skynda på det. Men det vill man ju inte, så det blir ju lite 

moment 22. (Carina) 

 
I undersökningen uttrycker vårdnadshavarna även att efter att barnen har fått sin diagnos så 

har de även fått materiella resurser och blivit medicinerade. De materiella resurserna 

underlättar för barnen och familjen både i hemmet och skolan. Medicineringen hjälper också 

individerna att klara sin vardag. Efter att de har blivit diagnostiserade har de också fått 

tillgång till resursskola samt resurser som är integrerade i skolan. Här vi kan tydligt se hur 

miljön och material anpassas till individen för att stödja individen att nå utveckling och 

lärande utifrån sina förutsättningar. En miljöanpassning kan vara en resurs som gör väsentlig 

skillnad för barnet. En förälder beskriver problematiken i att hon inte vill att hennes son skall 

få en diagnos för att det blir en stämpel för honom, dock överväger hon det då hon inte blir 

beviljad resurser och stöd utan diagnosen. 

 
Sen är det ju inte förrän när man får en diagnos, det är det här 

byråkratisamhället vi lever i och de är inte förrän då man kan få en 

person eller en resurs på något sätt. (Carina) 

 
Intervjuare: Diagnos är kanske bästa hjälpen för resurser? 

Respondenten: Ja ofta är det så. Det ska ju inte vara så. Vår skollag 

är ju sådan att du ska kunna få den hjälp du behöver utifrån dina 

behov./…/ Det är därför jag tänker att om det krävs en diagnos så 

får det bli så. (Linn) 

 
Ovanstående citat beskriver hur Linn känner frustration över att det krävs en diagnos för att få 

tillgång till stöd och resurser för hennes son. Trots att skollagen uttrycker att alla skall få det 

stöd de behöver så fungerar uppenbarligen inte i detta fall. Utifrån vad som har beskrivits 

ovan kan vi se att alla har fått kämpa mycket hårt för att få tilltång till sina resurser. Det har 

varit och är fortfarande en tidskrävande och jobbig process. På grund av detta har 

diagnostiseringen varit viktigt för att få tillgång till resurserna. Vi kan också tydligt se att 

utebliven diagnos innebär utebliven resurs vilket kan vara förödande för barnet. Resurser i 

skola och hemmet underlättar vardagen och men även materiella resurser och stöd i form av 

stödpersoner. 

 

Inkludering, integrering och segregering 
 

 

De vårdnadshavare som har intervjuats beskriver flera olika strategier som har använts i 

arbetet med deras barn och resurserna i skolan ser mycket olika ut i olika situationer och för 

olika individer. Flera vårdnadshavare upplever att deras barn är integrerade i sin skola och 

förskola. Barnet har då en resurs i den vanliga barngruppen. På så sätt upplever föräldrarna att 

barnet blir både integrerat och segregerat på samma gång. De blir integrerade på grund av att 

barnen är tillsammans med de andra barnen i barngruppen och de blir segregerade på grund av 

att de har en resursperson med sig och att de vid vissa tillfällen lämnar barngruppen. 

 
Han klarar av skolan bra med full resurs, han är ju normalbegåvad. 

(Marika) 

 
Carina uttrycker att hennes dotter Julia är inkluderad i barngruppen då hon inte har fått någon 

resurs. De upplever att hon klarar av vardagen så pass bra så att hon ännu inte har fått 
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någonresurs. Personalen som arbetar med henne har även fått kunskap i hur de skall hantera 

olika situationer för att skapa de bästa förutsättningarna för henne. Här synliggörs hur 

individerna och miljön runtomkring anpassas för att Julia skall utvecklas och få en lärorik 

skolmiljö. Carina uttrycker att det här är ett bra sätt för Julia att fungera och utvecklas i 

skolmiljön, alla runtomkring henne har kunskap om Julias behov. Det här är en långsiktig 

lösning då de tar sig tiden till att få kunskap om Julias svårigheter samt behov. 

 
Än så länge har hon inte och har inte haft några särskilda resurser i 

skolan, mer än att alla runt som jobbar runt henne har fått prata 

med de som utreder henne för att få hjälp och stöd i hur hon 

tänker. (Carina) 

 
Segregering är också något som förekommer. Markus beskriver att hans son har fått gå i en 

specialskola där barnen är skilda från den vanliga verksamheten. Det innebär att individen 

segregeras från den vanliga verksamheten och inte får ta del av samma undervisningsform. 

Markus  upplever  dock  att  det  är  det  enda  rätta  för  hans  son  då  han  har  sett  en  tydlig 

förbättring i den typen av undervisningsform. Markus menar att integrering är ett bra sätt för 

hans son att utvecklas, det här visar att alla individer behöver olika undervisningsformer för 

att utvecklas och att det inte bara finns en bra lösning. Markus upplevde att pedagogerna hade 

kunskap och erfarenheter att arbeta med dessa barn. Han var tillfreds med det sätt som de 

bemötte hans son. 

 
Han kom till resursskolan /…/ där blev allt bra. De hade jobbat 

jätte många år med just den är sortens problematik bland annat och 

dem var ju fruktansvärt strukturerade. (Markus) 

 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att många utav barnen varit med om både inkludering, 

integrering och segregering. Däremot så har föräldrarna upplevt både segregering, integrering 

och inkludering som positiv respektive negativ. Alla individer har olika egenskaper och 

förutsättningar därför måste man se till vilka individer som finns i barngruppen innan man 

bestämmer vilket tillvägagångssätt som är det bästa för utveckling och lärande. Som vi kan se 

ovan behöver vissa individer strukturerade vardagar och då är en segregerande verksamhet det 

optimala medan andra individer mår bra av att miljön runtomkring anpassas och att utvecklas 

i en vanlig skolmiljö. 

 

Förändring av processen 
 

 

Till sist lyfter vi frågan kring hur vårdnadshavarna hade velat förändra den process som de 

gått igenom. 

 
Det som vårdnadshavarna övergripande påvisade kring denna fråga var att de hade velat ha 

mer stöd och hjälp ifrån början. De saknade att någon annan uppmärksammade svårigheterna 

och gav dem stöd i att undersöka dem, istället kände de sig ifrågasatta och motarbetade. 

 
Förskollärarana har aldrig sagt ett ord om diagnos, dem är så rädda 

att trampa någon på tårna. Dem är så rädda och det får man inte 

vara, man får inte missa dessa tecken. (Marika) 

 
Vårdnadshavarna lyfter även att de hade velat ha hjälp och stöd så tidigt som möjligt för att 

barnen ska kunna få en så adekvat hjälp som möjligt under sin tid i förskola och skola. Många 
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önskar att någon i förskolan redan skulle uppmärksammat symptomen och gett dem stöd på 

vägen mot en diagnos. 

 
Ni bli förskollärare va? Där, det är redan där man ska ha den mest 

kompetenta personalen egentligen för att se tidigt vad som händer. 

(Markus ) 

 
Sammanfattningsvis har alla vårdnadshavarna känt att de fått kämpa i stort sett för att få stöd 

och hjälp utan att någon utomstående har uppmärksammat. Detta är något som 

vårdnadshavarna har upplevt som påfrestande och energikrävande i processen mot en diagnos. 

Slutsatsen vi kan se är att vårdnadshavarna söker efter stöd och bekräftelse från individer som 

har daglig kontakt med deras barn. De söker efter att pedagoger i förskola och skola 

uppmärksammar och bekräftar vårdnadshavarnas oro samt att fler insatser sker på ett tidigt 

stadie redan i förskolan. De menar att pedagoger inte får vara rädda för att uppmärksamma 

avvikelser i barns beteende. 

 

Sammanfattning av resultat 
 

 

I stort sett alla vårdnadshavare i studien har arbetat för att deras barn ska få en diagnos. Detta 

främst för att diagnosen ger dem tillgång till resurser som de annars inte får. Diagnosen 

stödjer även förståelsen för individen och dess svårigheter på ett annat sätt då han eller hon får 

en diagnos. Diagnosen kan även vara en avgörande aspekt i vilket stöd som ges i förskola, 

skola och vardag. 

 
Vi kan även se att i vissa situationer kan diagnosen bli ett hinder både för individen och de 

närstående. Ett hinder är att individen kan ha en stor osäkerhet på sig själv och inställningen 

att de inte klarar av vissa saker och situationer. Det kan även bli ett hinder för familjen och 

närstående då diagnosen och dess symptom kan hindra familjen från att genomföra 

vardagshandlingar. Ett annat hinder är att diagnostiseringen kan vara en lång och utdragen 

process samt att det sociala livet kan påverkas negativt. Men diagnosen kan även visa sig vara 

en tillgång för individen och familjen då det gäller resurser även om det kan vara en jobbig 

och tidskrävande process. Vårdnadshavare som deltagit i studien är överens om att det krävs 

en diagnos för att få tillgång till resurser. 

 
Alla barn i studien har varit med om segregering, inkludering och integrering. Det som 

vårdnadshavarna är överens om är att de hade velat ha en förändring i processen mot en 

diagnos. De hade velat ha bättre stöd och hjälp från de olika instanser de haft kontakt med 

under barnens diagnostiseringsprocess. 

 
Vi kan alltså dra slutsatsen att en diagnos blir i ett hinder i de situationer där diagnostiseringen 

blir en utdragen process där vårdnadshavarna känner sig uteslutna. Det här påverkar både 

familjen och individen psykiskt då det skapar oro och en känsla av otrygghet och 

utanförskap.i de fall då diagnostiseringen har fungerat och varit en fungerande process kan vi 

se att diagnosen istället skapar möjligheter både för individen och närstående.
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Diskussion 
 

 

Nedan kommer vi att diskutera vårt val av metod samt tillvägagångssättet. Vi kommer även 

att diskutera vårt resultat samt koppla samman detta med tidigare forskning och olika 

teoretiska perspektiv. 

 

Metoddiskussion 
 

 

I detta avsnitt kommer vi att behandla den metod vi valt att använda i vår undersökning vi 

kommer även att beskriva vilka konsekvenser metoden fått för vår studie. 

 
Vi har genomfört vår studie med hjälp av en kvalitativ intervjumetod. Vår intervjumetod är en 

så kallad informantintervju, vilket Magne Holme och Krohn Solvang (1997, s.104) beskriver 

som en intervju där vi diskuterar med en individ som står utanför det fenomen som vi 

undersöker men som ändå har mycket kunskap, erfarenheter och mycket inblick i ämnet. Det 

vi anser kan bli en svårighet är att vårdnadshavarna inte kan återge exakt hur deras barn 

upplever diagnosen, vilket kan påverka validiteten. Däremot är vårdnadshavarna de som har 

mest kunskap och inblick i hur barnen har upplevt processen. Vi anser att det är de som kan 

lämna de mest trovärdiga svaren kring deras barns diagnos och diagnostisering. Vi anser att 

genom den här kvalitativa forskningsintervjun har vi fått ta del utav respondentens tankar och 

erfarenheter kring diagnostiseringen, vi har fått en inblick i respondentens livssituation. Detta 

anser vi bidrar till att intervjun får en personlig prägel och det är därför viktigt att vi håller oss 

till att besvara syftet utan att bli för personligt engagerade. 

 
Vi har använt oss utav öppna raka intervjufrågor för att inte styra intervjun i en riktning utan 

istället få öppna svar där vårdnadshavarna får dela med sig utav sina upplevelser, erfarenheter 

och känslor. Trost (2010, s.25) menar att kvalitativa intervjuer karakteriseras av enkla och 

raka frågor vilket leder till omfattande svar. Vi håller med om att våra frågor gav omfattande 

svar.  En negativ aspekt av detta är att det kan bli såpass breda svar att det kan vara svårt att 

tolka och analysera. Medan en positiv aspekt är att man kan få ut mycket information på ett 

effektivt sätt. Det vi har fokuserat på då vi har analyserat intervjuerna är att hela tiden utgå 

ifrån vårt syfte så att det blir ett adekvat resultat av våra intervjuer. 

 
Från start hade vi i vårt urval sex vårdnadshavare, en av dessa fick på grund av personliga 

skäl avsäga sig sin medverkan med kort varsel. Trots detta anser vi oss fått tillräckligt med 

material  till  vår  studie  och  därför  valde  vi  att  endast  använda  oss  utav  de  fem  andra 

deltagarna. Magne Holme och Krohn Solvang (1997, s. 101) menar att valet av respondenter 

är en betydande faktor för att frågeställningarna ska bli besvarade på ett adekvat sätt. Vi anser 

att det urval vi hade var tillräcklig för vår studie då vi fått relevanta svar som vi har kunnat 

använda för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. 

 
Vi valde att spela in våra intervjuer, vilket vi anser var ett bra sätt att genomföra intervjun på 

eftersom att vi då kunde fokusera helt på samtalet och ta del av vårdnadshavarnas berättelser. 

Efter att vi genomfört intervjuerna transkriberade vi det muntliga materialet. Därefter 

analyserade vi alla intervjuerna och tematiserade dem i huvudteman. Vi anser att det var 

positivt att vi använde oss av inspelning eftersom att allt som sägs i intervjun blir en del utav 

resultatet och då kan vi inte förändra det varken medvetet eller omedvetet. Vi har även använt 

oss utav citat ifrån intervjuerna för att styrka resultatets validitet och tillförlitlighet. 
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Sammanfattningsvis är vi nöjda med vårt sätt att genomföra våra informantintervjuer. Vi är 

även tillfreds med de svar vi har fått för att genomföra vår studie. Vi anser att inspelning av 

intervjuer var ett bra sätt för att få fram ett exakt resultat och att transkribering gjorde att vi 

synliggjorde vårt material ännu tydligare. 

 

Resultatdiskussion 
 

 

I följande avsnitt kommer vi lyfta de resultat vi fått fram genom vår studie och styrka samt 

fördjupa dessa med stöd av aktuell forskning och forskningsteorier samt våra egna tankar och 

åsikter. 

Diagnostiseringens positiva aspekter 
 

 

En diagnos och en diagnostisering kan i många fall bidra till nya synsätt, perspektiv och 

möjligheter, nedan kommer dessa synliggöras. 

 
Utifrån vårt resultat kan vi se att det finns ett flertal möjligheter och positiva aspekter av att få 

en diagnos, både för individen och dess närstående familj.  En positiv aspekt som påvisas 

mycket starkt av vårdnadshavare är att både individen med diagnosen och familjen får en 

förståelse för de symtom och beteende som innefattar diagnosens mönster. Det här skapar 

också nya förutsättningar för att hantera vardagen på ett nytt sätt. Ekström (2012, s.23) 

beskriver  att  individer  med  diagnosen  ADHD  ofta  har  svårigheter  i  sociala  situationer 

eftersom de har en väldigt stark impuls som de har svårt att kontrollera. Genom att få kunskap 

kring dessa olika symtom kan individen också bli medveten om olika svårigheter och får då 

också förutsättningar att kunna undvika vissa situationer eller hantera dem på andra sätt som 

skapar ett lugn. Vi anser att det är mycket positivt att familj och närstående får förståelse för 

barnets symtom då detta inte längre behöver ses ur ett negativt perspektiv utan istället ses som 

något som kan arbetas vidare med och utveckla. Larsson  och  Abbadh  (2007,s.28-31)  

beskriver  även  att personer med diagnoserna aspergers och autism kan ha problem med att 

skapa relationer samt avläsa sociala regler och normer vilket kan få sociala konsekvenser. 

Blir omgivningen runt omkring individerna medvetna om de svårigheter som personerna har 

kan de också visa sig mer toleranta och underlätta och hjälpa till vilket kan ge möjligheter för 

sociala relationer och möten. Det här ansåg vårdnadshavarna var en positiv aspekt av att barnet 

tilldelas en diagnos. De  lyfter att förståelsen ökar hos närstående vilket leder till en mer 

harmonisk vardag.   

 
Persson (2008,s.166-168) lyfter i sin teori det relationella perspektivet som innebär att miljön 

är en mycket påverkande faktor för hur vi handlar och agerar. Han menar att individer 

påverkar av sin omgivning och genom att förändra miljön kan individens vardag förändras. 

Utifrån det anser vi att samhället och personer runt omkring dessa barn har stora möjligheter 

att skapa förutsättningar för barnen med den här typen av diagnoser. Genom att skapa en 

öppen och tolerant miljö där barnen känner sig uppskattade och välkomna får barnen 

förutsättningar för ett socialt liv vilket ger barnen en livskvalité som de annars inte hade tagit 

del av i lika stor utsträckning. Hallerstedt (2007,s.21) beskriver också att individen kan känna 

ett lugn av att få en tydlig diagnos, hon beskriver att även detta kan bidra till en ny social 

gemenskap med personer med samma typ av symtom. En vårdnadshavare beskriver att 

diagnosen har underlättat i deras sociala umgänge, vänner har fått mer respekt för familjens 

rutiner och det här har påverkat familjens sociala liv mycket positivt då de finns en förståelse 

från personer runtomkring. I vår studie har även vårdnadshavare uttryckt en stor psykisk 
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ohälsa och press som de känt innan det att deras barn har fått en diagnos. Efter att 

diagnosen är klar har ofta ett lugn infunnit sig och de beskriver de som att de kan se 

svårigheterna utifrån ett nytt perspektiv. Hallerstedt (2007,s.21) lyfter detta och beskriver att 

det blir en bekräftelse för vårdnadshavare att få klarhet i de symtom som barnet visat. 

Vårdnadshavaren kan då släppa en del av den oro som har infunnit sig under en lång period 

och istället fokusera på det positiva. Vårdnadshavare beskriver att diagnostiseringen bidrar 

till en psykisk lättnad och befrielse. Det finns dock även negativa aspekter av att individer 

diagnostiseras, vi kommer i kommande stycke beskriva hinder som kan uppkomma i samband 

med och efter en diagnostisering. 
 

 

Diagnostiseringens negativa aspekter 
 

 

Nedan kommer en diskussion kring diagnosens hinder. Vi har analyserat resultatet samt 

jämfört det med de olika teorier och forskning som framkommit. 

 
Under vår studie framkom det att en vårdnadshavare beskriver att deras barn kan gömma sig 

bakom sin diagnos. Johannisson (2007 s.30) menar att diagnosen kan bidra till att individen 

fastnar i ett speciellt beteende på grund av att individen har fått en diagnos. Vårdnadshavaren 

beskriver även att sonen utnyttjar sin diagnos för att undvika situationer som han inte vill vara 

med om eller som han anser är problematiska. Barnet använder sin diagnos för att få 

förenklade uppgifter samt när han känner att det blir tufft i skolan. Jakobsson (2002, s.22) 

belyser en kategori inom diagnostisering där individen ifrågasätter sin identitet i samband 

med diagnosen. Vi anser att diagnosen har styrt den här individen till att inte våga testa saker 

samt att diagnosen styr hans identitetsbildning. Här anser vi att det är viktigt att 

vårdnadshavarna arbetar med honom på ett sätt som lyfter hans personliga sidor istället för 

hans diagnos. Det är adekvat att han får en god självkänsla och att han känner att han kan 

lyckas.  

 
Vårdnadshavare påvisar även att diagnosen har inneburit att de har haft mycket kontakt med 

olika instanser som ständigt har inneburit en besvikelse för familjen. De beskriver ett missnöje 

då de inte blir tagna på allvar. Det leder till att individen inte alltid får den resurs som de är 

i behov av. Palla (2011, s.29) lyfter att problemen ofta ses som individuella vilket leder till att 

individen inte alltid får den resurs som det finns behov av. Persson (2008) beskriver det här 

som det relationella perspektivet där omgivningen och miljön skall anpassas utefter individen. 

Miljön påverkar vad personen kan uppnå. Vårdnadshavarna lyfter att det är viktigt att banen i 

skolan får en meningsfull vardag där de utvecklas. Därför anser vi att det är viktigt att skolan 

och förskolan lyssnar till vårdnadshavarnas önskan och kan exempelvis anpassa miljön för att 

barnet skall utvecklas. Speciellt om barnet har fått en diagnos, då bör man se till individens 

specifika behov, då tror vi att missnöjet kan minska från föräldrars sida samt att individen 

utvecklas. En vårdnadshavare lyfter även att hon inte fått det stöd hon har velat ha för hennes 

son som är under utredning för ADHD. Det här stödet menar hon hade hjälpt hennes son med 

sin skolgång. Hjörne och Säljö (2008, s.52) beskriver en negativ aspekt av diagnostisering. 

Denna är att diagnosen används för att tolka barns svårigheter och för att tilldela resurser. Det 

här beskriver även Dover och Couteur (2007) då de menar att en diagnos är en utgångspunkt 

för att kunna tillgodose en individs behov. 

 
Ett orosmoment för en vårdnadshavare är att det kan bli svårigheter för hennes dotter att ha en 

diagnos. Hon är rädd för att dottern kommer jämföra sig med andra i framtiden och att 

diagnosen i sig då kan bli ett hinder. Jakobsson (2002, s.22) och Johannisson (2007) resonerar 

båda kring diagnosens makt på individen. Diagnosen kan ses som en stämpel på individen. Vi 
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kan förstå vårdnadshavarens oro då vi i vårt samhälle ofta klassificerar människor. Om 

individen har fått en diagnos är det vanligt att vi tänker på diagnosen istället för individen. 

Hallerstedt (2007, s.22) belyser att ”problemet” finns om det har ett namn, en diagnos. Enligt 

vår mening är det vanligt att man blir påverkad om en individ har en diagnos. Omedvetet så 

påverkar det tankarna kring individen och dess behov och ofta kanske man ser diagnosen för 

sig, inte individen.  

 
Ett annat hinder som har framkommit under studien är en vårdnadshavare som har upplevt att 

familjen stängdes ute då sonen genomgick en diagnostisering. Johannisson (2007, s.30) lyfter 

att diagnostisering kan bidra till ett socialt utanförskap. Individen står utanför samhället och vi 

kategoriserar denne in i en kategori. Vi menar att det är sorgligt att familjen i denna situation 

känner att de är utestängda, det är i denna situationen som de hade behövt stödet som mest. 

Jakobsson (2002, s.23) beskriver föräldrars reaktion på barnens diagnostisering. Föräldrarna 

kan uppfatta det som en lucka in i samhällets stödsystem samt för att få en förståelse från 

omgivningen. Meddelandet om att deras barn har givits en diagnos leder till att föräldrarna 

ofta kan släppa funderingar över vad barnens symptom kan vara. Vi kan i detta fall se att 

föräldrarna inte uppfattade processen till en diagnos som något hjälpande och positivt. Istället 

för att uppfatta det som en lucka in i samhällets stödsystem så känner de sig utanför samhället. 

Vi anser att processen för att få en diagnostisering borde utvecklas så att familjen istället för 

ett utanförskap skall känna ett stöd.  Vårdnadshavarna beskriver även att vardagen blir oerhört 

påverkad av barnens diagnos samt dess symptom. Vardagen blir ofta väldigt strukturerad, de 

anpassar även sin vardag för att underlerlätta för barnet. Jakobsson (2002, s.23) lyfter även att 

genom att barnet får en diagnos så kan föräldrarna arbeta målinriktat för att hjälpa och stödja 

barnet. Det här ser vi genom att vårdnadshavarna beskriver att de anpassar sin vardag för att 

få struktur men även för att stödja sitt barn. Anpassningen av vardagen kan dock leda till att 

vänner och närstående tar avstånd då de inte har den förståelse för varför vardagen förändras. 

 

Hjälpmedel och resurser - diagnosens påverkan 
 

 

Nedan följer en diskussion kring hur vårdnadshavarna har upplevt resurser blivit påverkade 

utav barnens diagnoser kopplat till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

 
I vår studie har alla vårdnadshavarna uttryckt att de upplever diagnosen som en resurs i sig, 

vilket betyder att diagnosen blir anledningen till att de får resurser. I läroplanen för förskolan 

(lpfö 98 reviderad 2010, s.4) poängteras det att all verksamhet skall präglas av att ta hand om 

individer och anpassas efter varje individs behov och välbefinnande. En diagnos ska inte vara 

en anledning att få resurser utan individer i behov av stöd ska ges detta stöd oavsett, detta är 

något som inte de vårdnadshavarna som vi intervjuat har upplevt. Istället har de kämpat för att 

barnet ska få en diagnos för att sedan kunna söka efter stöd och resurser. Johannisson (2007, 

s.8) belyser att diagnosen kan ha just denna makt att ge individen resurser, vilket vi då upplevt 

stämmer överens med vårdnadshavarnas historier. 

 
En annan anledning som många av vårdnadshavarna uttrycker att de strävar efter att barnet 

skall få en diagnos för är att det ska bli ett sätt att förstå barnet på. Andledningen till detta är 

för att föräldrarna men främst för att andra personer runt omkring ska få en bättre förståelse 

för familjen och individens sätt att handla. Att ha en diagnos uttrycks i detta fall vara en resurs 

för att andra kan förstå individens sätt att handla men också för att få tillgång till hjälp och 

stöd i förskola, skola och vardag. 
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Hallerstedt (2007, s.22) menar att en individ med en diagnos kan få mer resurser och 

lämpligare stöd än en individ som har samma symptom men inte har en diagnos. Detta är 

något som föräldrarna upplevt och som har blivit anledningen till att de har arbetat hårt för att 

individen skall få en diagnos. En annan aspekt som Jakobsson (2002, s.23) belyser är att 

föräldrarna använder diagnosen i förhandlingar mot skola/förskola om fördelning av ansvar 

och resurser. En vårdnadshavare som anser att hon inte vill att hennes son ska få en diagnos 

eftersom det kan bli en stämpel för honom. Men eftersom hennes son inte blivit beviljad 

resurser då han inte har någon diagnos så är hennes son nu under utredning mot en ADHD 

diagnos, då främst för att få tillgång till resurser. Att en diagnos ska bli en förutsättning för att 

få det stöd och den hjälp barnet behöver för att ha en givande skolgång anser vi är felaktigt. 

Alla barn ska få det stöd som de behöver för att få en dräglig skolgång där de kan ta till sig det 

som de behöver utan att vårdnadshavarna för den skull ska behöva kämpa för en diagnos.  

Diagnosens påverkan på skolsituationen 
 

 

I vår undersökning kan vi tydligt se att det finns många olika metoder för hur resurser fördelas 

och används. Vi kommer nedan beskriva de mönster som vi lyft i vårt resultat och koppla 

detta till aktuella styrdokument och olika teoretiska perspektiv. Vi kommer nedan beskriva 

inkludering, segregering och integrering. 

 
Groth (2007) lyfter att en segregerande verksamhet kan vara förödande för individen då det 

kan påverka självförtroendet mycket negativt. Utifrån vad vårdnadshavare har lyft i samband 

med vår studie kan vi se att två barn har varit del av en segregerande verksamhet. I detta fall 

var dock både vårdnadshavare och barn mycket nöjda med den verksamhet som de var del av 

och såg detta som det enda rätta för att individen skulle kunna ta del av utbildningen. Vi anser 

att segregering inte är något att sträva efter då de visar en tydlig kategorisering och visar en 

negativ syn på olikheter och missgynnar en gemenskap. Dock kan det i vissas fall vara en bra 

lösning men vi tror dock att dessa fall är mycket få och att man bör vara mycket lyhörd för 

barnets åsikt och vilja och ta in och reflektera kring många olika lösningar innan man väljer en 

segregerande lösning.  En segregerande verksamhet går också mot läroplanens värdegrund där 

alla skall ses som likvärdiga och delaktiga i den vardagliga undervisningen (LPFÖ 98, 

reviderad 210).   

 
Vi har också fått ta del av vårdnadshavarens erfarenheter kring integrering, de har i dessa fall 

uttryckt denna metod som mycket effektiv och givande då deras barn har fått vara en del av 

den vanliga barngruppen samtidigt som de har fått stöd i form av en resursperson som är med i 

barngruppen. Det här anser vi är ett bra sätt att arbeta på då vi som pedagoger kan anpassa 

undervisningen efter de olikheter som finns i barngruppen samtidigt som vi är medvetna om 

att det finns resurser i gruppen för att underlätta och stödja vissa barn. Vi kan här se 

verksamheten utifrån ett kritiskt perspektiv som Nilholm (2003) beskriver som ett synsätt där 

vi ser olikheter som mycket positiva och använder oss av dessa när vi planerar verksamheten. 

Detta kan vi också koppla samman med Perssons (2008,s.166-167) relationella perspektiv där 

vi ser miljön som en avgörande faktor samt att miljön bör anpassas till individerna i 

barngruppen. Vi kan här alltså se en distinkt skillnad mellan segregering och integrering då 

segregeringen utgår från att barnet har svårigheter som arbetas med utanför gruppen medan 

integrering utgår från ett barn som är i svårigheter och där miljön runt omkring anpassas för 

att passa och stödja barnets behov. 

 
Endast i ett av de fall vi har fått ta del av kan metoden beskrivas som en inkludering, barnet är 

i det här fallet placerad i en vanlig klass och utan några som helst extra resurser. 

Vårdnadshavaren uttrycker att det beror på uteblivden diagnos men pedagoger som arbetar i 
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verksamheten tillsammans med barnet har alla fått kunskap kring barnets symtom och 

beteende för att kunna hantera det på bästa sätt i barngruppen. Vernersson (2002,s.23) menar 

att pedagogernas attityder är mycket avgörande för hur resultatet blir av en inkluderande 

verksamhet.  I det fall vi har fått ta del av fungerade inkluderingen mycket bra och det 

uttrycktes att medverkande pedagoger hade använt sig mycket av den information de hade fått 

och arbetade aktivt med denna. Genom en inkluderande verksamhet får individen också ta del 

av de samspel som sker i barngruppen vilket kan ha en mycket positiv inverkan på barnets 

kunskapsinhämtning och självuppfattning (Vernersson 2002,s.23). 
 
 

Hur kan processen förändras och förbättras? 
 

 

Processen kring en diagnostisering är något som är mycket avgörande för individen och 

familjen. Vi har därför lyft de förändringar som vårdnadshavare hade önskat i deras process 

mot en diagnos. 

 
Utifrån vår studie kan vi se att vårdnadshavarna hade velat ha stöd och hjälp tidigare än vad 

de fick. De saknade att någon annan uppmärksammande svårigheterna hos deras barn och 

istället kände de sig ifrågasatta och motarbetade av de olika instanserna. De beskriver att 

pedagogerna och individerna runt omkring var rädda för att säga vad de egentligen tänkte. 

Jakobsson (2002 s.23) beskriver att föräldrar har olika uppfattningar om deras barns 

diagnostisering. Föräldrarna ser på diagnosen ur olika synvinklar ofta beroende på om de har 

fått diagnosen vid en tidig ålder eller efter en lång tid av väntan. Som ovan kan utläsas ansåg 

vårdnadshavarna att de fick vänta en lång tid innan individer runtomkring uppmärksammade 

symtomen och vågade uttrycka dessa. Det här kan vara en orsak till att de inte har sökt om en 

diagnos tidigare och då också bidragit till deras uppfattning om diagnosen. Som Jakobsson 

beskriver så blir uppfattningen olika, vi tror att väntan ledde till att föräldrarna såg diagnosen 

som en anledning till att få hjälp. Hade föräldrarna istället tidigare fått diagnosen till sitt barn 

så kanske det hade lett till att föräldrarna kände sig mer positiva till diagnosen samt att de 

hade blivit lugnare. 

 
Jakobsson (2002 s.22) påvisar att man kan se diagnosen som en förklaring och att man kan se 

diagnosen som ett stöd till att få resurser. Vårdnadshavarna i vår studie menar att de fick vänta 

länge innan de fick stöd och hjälp. De ansåg att de behövde vänta men också kämpa för att få 

resurser i förskolans och skolans verksamhet. Om det hade varit någon som uppmärksammat 

symtomen tidigare hade de kanske fått mer stöd och en förklaring till barnens beteende.  Vi 

anser att det här även hade kunnat förändra deras synsätt på barnens handlande.  

Vårdnadshavarna uttrycker även en vilja om att symtomen skulle uppmärksammats redan i 

förskolan. 
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Sammanfattning av resultatdiskussion 
 

 

Slutligen kan vi sammanfatta vår studie genom att se att vårdnadshavare tydliggör både 

möjligheter och hinder med en diagnos. Möjligheterna som de beskriver är framför allt nya 

synsätt och perspektiv. De lyfter även att diagnosen gav dem förståelsen för individen och 

dess diagnos. De hinder som de främst beskriver är att barnet ses utifrån sin diagnos och inte 

som en individ. Vårdnadshavarna belyser även problematiken i processen att kämpa sig till 

sitt barns diagnostisering. De beskriver även tillgången till resurser samt deras strävan efter 

detta och hur de skulle vilja förändra den process som de har gått igenom. Dessa olika 

synpunkter ser vi knyter an till och stämmer överens med dagens forskning och aktuella 

teorier. Vi har under vår studie fått upp ögonen för ämnet och blivit engagerade i 

vårdnadshavarnas berättelser. Det är något vi hade tyckt varit intressant att forska vidare med 

och fördjupa oss ännu mer i. Nedan kommer vi att beskriva hur och vad vi hade kunnat göra 

för att fördjupa oss i ämnet ännu mer. 
 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 

 

De slutsatser och resultat som har blivit tydliga i vår underökning hade varit mycket 

spännande att fördjupa sig i. En undersökning som hade varit mycket intressant hade varit att 

ta kontakt med familjerna och se om det skett några förändringar för individerna och dess 

familjer efter ett antal år. Det hade varit intressant att se vilka möjligheter och hinder de har 

mött på vägen samt se hur föräldrar och syskon påverkats. Detta kan man ta del av genom att 

intervjua barnen i den mån det går fungerar, beroende på hur deras situation och symtom ser 

ut. Ett annat sätt att få en djupare bild utav vilka möjligheter och hinder diagnosen i sig 

innebär kan vara att intervjua övrig släkt till barnet och familjen för att ta del utav deras syn 

på hur diagnosen har förändrat vardagen. 

 
Vi hade även kunnat fördjupa vår undersökning genom att även intervjua barnen som bär på 

diagnosen och inte bara vårdnadshavarna. Detta var inte möjligt i vår studie då flera av barnen 

har symtom som gör att de inte kan kommunicera med intervjuaren samt att de är så pass unga 

att de ännu inte är fullt medvetna om sin diagnos. Det hade också varit mycket intressant att ta 

del utav pedagogernas synvinkel då detta är den verksamhet som vi kommer att arbeta inom i 

framtiden. 
 

Didaktiska konsekvenser 
 

 

Nedan kommer vi diskutera de didaktiska konsekvenserna inför vår kommande yrkesroll. 

 
I vår studie framkom det att vårdnadshavarna ansåg att barnens beteende och symtom borde 

uppmärksammats tidigare. Redan i förskolan hade de velat få stöd och kunnat diskutera med 

pedagogerna och deras barns beteende. Därför menar vi att vi som pedagoger bör ha kunskap 

kring olika beteenden och diagnosers yttringar. Det är viktigt att vi är lyhörda för föräldrars 

tankar och oro samt att vi ser till alla barn. Vi menar att det är viktigt att uppmärksamma 

individernas olikheter för att kunna arbeta med att tillgodose varje barns behov. 
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Det är även adekvat att vi har en öppen kontakt och en daglig dialog med vårdnadshavarna. 

Dels för att kunna diskutera barnen på ett relevant sätt samt vara lyhörda om föräldrarna är 

oroliga. Har vi en daglig kontakt så är det enklare att föra fram tankar och åsikter kring 

barnen och även få en bra kontakt tillsammans med vårdnadshavarna. 

 
Vi vill att barnen trots olikheter skall respektera varandra.  För att detta skall fungera menar vi 

att det är viktigt att se och bekräfta barnens olikheter. Vi vill att varje individ skall synliggöras 

och kunna bemötas så att de får en meningsfull vardag i förskolan och skolan. 

 
Vi har även sett vikten av att ha en daglig öppen kontakt med vårdnadshavarna. Det här kan 

ske genom att vi pedagoger alltid tar emot vårdnadshavarna och deras barn när de kommer 

och lämnar respektive hämtar. Genom att vi har den här kontakten kan vi tillsammans med 

vårdnadshavarna diskutera om deras barn och dess utveckling. På så sätt kan även 

vårdnadshavarna berätta för oss om de skulle känna någon oro. En sådan här öppen kontakt 

anser vi leder till ett förtroende mellan vårdnadshavare och pedagog vilket förhoppningsvis 

leder till givande diskussion för barnens bästa. 

 
Miljön är en viktig faktor för att varje individ skall kunna delta i verksamhetens vardag samt 

känna meningsfullhet. Vi vill därför arbeta med att utveckla miljön så att alla barn kan vara 

delaktiga på sina villkor. Miljön bör anpassas efter den barngrupp man har, därför är det 

viktigt att pedagogerna känner de barn som de har i sin barngrupp. Vi anser även att det är 

adekvat att miljön är föränderlig och går lätt att anpassa. 

 
Vi kan ovan utläsa olika pedagogiska arbetssätt som vi värdesätter och vill utveckla. Dessa 

arbetssätt är något vi vill ta med och utveckla i vår kommande yrkesroll
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Tack 
 

 

Främst vill vi tacka de vårdnadshavare som har ställt upp i vår studie. Utan ert medverkande, 

tankar, känslor och berättelser hade studien aldrig gått att genomföra. 

 
Vi vill även tacka vår handledare Marianne Dovermark för sitt stöd och engagemang. 

 
Till sist vill vi tacka de aktuella forskare som har ställt upp med avhandlingar samt åsikter. 
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Bilaga 1 
 

 

Missivbrev 

 
Hejsan! 

Vi är tre lärarstudenter som går vår sista termin på Högskolan i Borås. Vår inriktning är 

förskola, förskoleklass och fritidshem. Vi kommer nu under hösten 2012 skriva vårt 

examensarbete som kommer att syfta till att undersöka de eventuella följder av att som barn få 

en neuropsykiatrisk diagnos. För att undersöka detta område har vi valt att intervjua föräldrar 

till barn som har fått den här typen av diagnos under sin barndom 

Syftet med undersökningen är att ta del av föräldrars individuella erfarenheter av barnens 

diagnostisering och dess inverkan. Med inverkan syftar vi till om barnet får en sämre/ bättre 

vardag och om det exempelvis sker någon förändring i barnets relationer och barnets 

självkänsla. 

 
För att kunna besvara vårt syfte planerar vi att intervjua ca 6-8 vårdnadshavare under vecka 

44-47. Intervjun kommer ta ca 30 – 60 min och Vi är tacksamma om vi får möjlighet att spela 

in intervjuerna för att kunna göra en djupare och mer exakt analys av svaren. Intervjuerna 

kommer att genomföras av två intervjuare. Som respondent har du rätt att avbryta din 

medverkan i undersökning när som helst under processen. Ni kommer, allt enligt 

Vetenskapsrådets etiska regler, att förbli anonyma. Det inspelade intervjuerna kommer att 

förstöras och raderas efter att undersökningen är genomförd och endast vi som genomför 

undersökningen kommer att ha tillgång till materialet. 

Vi vore mycket tacksamma om ni skulle vilja delta i vår studie och att ta del av era 

upplevelser och erfarenheter. 

Vid intresse att delta i undersökningen kontakta oss för att bestämma tid och plats för 

intervjun. Kontakta oss också om ni har några eventuella funderingar. 

 
Kontakta oss på: 

Tel: xxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Med Vänliga Hälsningar 

Anna Gustafsson, Anna Karlsson och Linnea Petersson 

Högskolan i Borås 
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Bilaga 2 
 

 

Intervjufrågor 

 
Vem var det som tog första steget mot barnets diagnostisering? 

(Varför?) 

 
Hur har er vardag förändrats sedan ert barn fick en diagnos? 

 
Hur har närstående familj och vänner påverkats av ert barns diagnos? 

Hur har ni upplevt att ert barn har påverkats av att få sin diagnos? 

Hur ser barnet på sin diagnos? 

 
Vilka resurser i förskola/skola/hemmet hade barnet innan han/hon fått sin diagnos? 

Hur har ni upplevt att resurserna har förändrats sedan barnet fick diagnosen? 

Hur hade ni velat förändra den process som ni gick igenom vid diagnostiseringen? 

(Vad har ni/förskola/skola kunnat göra annorlunda?) 

 


