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Abstract: 
 
This study aims to investigate how diagnosis as a social construction affects 

recognition of students from youth workers experiences. Youth workers as 

surveyors have been chosen because of their broad social network and the lack of 

earlier studies concluding their experiences. The research question for this paper 

is: How does the diagnosis, as a social construction, affect the recognition of 

students based on the experiences of youth workers? This study is based on a 

qualitative research method and in order to reach results we used a semi-structured 

interview. The theoretical framework that have been used in this study is Kari 

Ingstad’s theory regarding sickness as a social construction and Carl-Göran 

Heidegren’s theory regarding recognition. The results of this study indicate that 

there is a connection between diagnosis as a sickness and recognition of a 

behavior. Our conclusion is that the diagnoses does not work as a recognition of 

how a person really is but as a helping tool for recognition in social contexts.  
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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att undersöka hur diagnos som en social konstruktion 

påverkar erkännandet av en elev utifrån fritidspedagogers erfarenhet. 

Fritidspedagoger som undersökningspersoner har valts i syfte om att de har ett 

brett socialt nätverk och att få studier tar hänsyn till fritidspedagogers erfarenheter. 

Frågeställningen till detta arbete lyder: Hur fungerar diagnosen, som social 

konstruktion, för erkännandet av elever utifrån fritidspedagogers erfarenhet? 

Studien grundar sig i en kvalitativ undersökning och för att komma fram till ett 

resultat använde vi oss av en semistrukturerad intervju. De teoretiska perspektiv 

som används i denna studie är Kari Ingstads teori om sjukdom som en social 

konstruktion och Carl-Göran Heidegrens teori om erkännande. Studiens resultat 

tyder på att det finns en växelverkan mellan diagnos som en sjukroll och 

erkännande av ett beteende. Vår slutsats är att diagnosen inte leder till ett 

erkännande för hur en elev är utan fungerar som ett hjälpmedel för erkännande i 

sociala sammanhang.   

 
 
 
 
Nyckelord: Erkännande, diagnos, social konstruktion, social interaktion, 
fritidspedagoger. 
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1. Inledning 

 
Ständigt är vi i interaktion med varandra där vi samtalar och agerar. Genom 

denna interaktion försöker vi förstå de individer vi integrerar med och deras 

karaktärer. Genom denna tillskrivning av individer får mänskliga möten också 

en struktur på vilken roll som kommer att tillskrivas de berörande. En sådan 

roll kan till exempel vara att man i en grupp av människor agerar ledare, den 

som är rolig, högljudd eller tillbakadragen och ibland kan dessa beteenden 

behöva förklaras för omgivningen. (Angelöw, Jonsson, Stier, 2015, 133) Det 

finns många tillvägagångssätt att förklara någons beteende på beroende på vad 

det är som anses vara besvärligt i sociala sammanhang. En persons beteende 

kan vara socialt avvikande beroende på till exempel en sjukdom vars diagnos 

kan ställas med hjälp av medicinkunniga. I ett sådant fall kommer ens sjukdom 

tillsammans med diagnosen att ses som en avvikelse från normalfunktionen. 

(Ingstad, 2015, 41) 

  

En diagnos kan i många fall vara en central del i olika former av relationer 

människor emellan. Det kan handla om relationen mellan sjukvårdsgivare och 

patient, den diagnosticerade och den diagnosticerades familj, den 

diagnosticerade och resten av samhället. Hur en relation kommer att se ut 

mellan den diagnosticerade och samhället är olika från diagnos till diagnos 

men vad som brukar ske i denna relation är att samhällets värderingar blir 

rubbade, ofta till den diagnosticerades fördel. Samhällets uppfattningar 

förändras, stabiliseras och förklarar plötsligt den diagnosticerades beteende på 

ett annat sätt samtidigt som samhällets kulturella koder spelar en stor roll för 

hur majoritetens förhållningssätt gentemot den diagnosticerade kommer att 

vara. (Johannisson, 2013, 29)  

  

Vad som kan komma att bli problematiskt, i sammanhang där en individs 

diagnos hamnar i centrum, är att diagnosen delar upp samhället där de 

diagnosticerade tillskrivs särskilda egenskaper. Denna uppdelning kan ofta 

innebära att människor sätts in i olika kategorier som slutligen drar en 

gränslinje för vad som är normalt och onormalt. En sådan skiljelinje kan då 
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innebära att den diagnosticerades självförtroende eller självuppskattning 

påverkas samtidigt som en individs självuppfattning kan vara baserat på andras 

erkännande. (Heidegren, 2009, 60 ff.) 

 

1.1  Problemformulering 
 
Diagnosen har förvandlats till ett slags redskap för många individer, ett 

redskap som tillåter ett beteende som annars inte hade varit lika accepterat. 

Diagnosen hjälper också individen i fråga att bli erkänd genom att 

tillhandahålla en social förklaring för omgivningen. Detta i sin tur innebär att 

individen och samhället behöver kunna beskriva ett tillstånd som en sjukdom 

och därmed ha möjlighet till att sätta namn på det – diagnostisera. Diagnosen 

är en av de få socialt accepterade formerna för ett beteende, ett beteende som 

utan ett namn inte hade varit legitimt. Det är enbart på så vis den missförstådde 

och avvikande kan tillgodogöra sig förståelse från andras sida. (Hallerstedt, 

2013, 30ff) Ser man det ur ett skolperspektiv så har diagnosen ofta ett konkret 

syfte: med hjälp av en diagnos kan skolan få tillgång till fler pedagoger. 

Resurser kan vara till en stor hjälp i dagens skola då klasser tenderar att vara så 

stora att inte alla elevers behov kan bli stimulerade. (Pedagogiska magasinet, 

2011) Fritidspedagoger, som den här studien handlar om, drabbas också, precis 

som resten av skolan, av bristen av tid för alla elever samt stora klasser. 

(Skolinspektionen, 2018) 

  

Fritids ska enligt Skolverket (2018) vara en plats där elevers potential till 

socialt samspel utvecklas, där de kan få den hjälp de behöver utifrån sina egna 

förutsättningar samt där deras behov ska stå i centrum. Det kan vara en 

utmaning, då det kan vara svårt att se varje elevs behov och bejaka dem på 

bästa möjliga sätt när fritidshem och skolor saknar behörig personal 

(Skolinspektionen, 2018). Att bli sedd och erkänd är en mänsklig företeelse. 

Det faller sig tämligen naturligt för människan att tråna efter ett slags 

erkännande, att få räcka till för den man är och för den man inte är. Det är inte 

allt för sällan som det anses vara bättre att vara ökänd än okänd. Den minsta 

lilla uppmärksamhet eller erkännande för ens existens kan anses vara 

höjdpunkten för många. Genom detta erkännande kan en positiv självbild hos 
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individen växa fram. Inte minst behöver individen en positiv självbild för att 

säkert kunna klara av saker och ting som omgivningen sätter krav på – som 

skolan. (Heidegren, 2009, 7 f.)  

  

Utöver stora elevgrupper som innebär en problematik för fritidspedagoger kan 

det påvisas en forskningslucka då sökresultaten i det Digitala Vetenskapliga 

Arkivet visar oss tydligt att de som helst blir ombedda att delta i olika slags 

undersökningar och studier är lärare samt rektorer. Detta innebär att 

fritidspedagoger förbises samtidigt som fritidspedagogernas uppgift är att 

främja det sociala samspelet i något högre utsträckning än under den vanliga 

skolundervisningen. Detta är en lucka som borde studeras, speciellt då många 

av fritidshemmen i Sverige saknar styrning av personalens planering vilket 

innebär att de ofta lämnas till att klara sig själva. (Skolinspektionen, 2018) 

 

1.2  Syfte och Frågeställning 
 

Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse för växelverkan 

mellan diagnos och Carl-Göran Heidegrens erkännandeteori. Detta arbete 

syftar till att förstå hur diagnos som social konstruktion påverkar erkännandet 

av elever utifrån fritidspedagogers erfarenhet.  

 

Vår frågeställning lyder:  

• Hur fungerar diagnosen, som social konstruktion, för erkännandet av 

elever utifrån fritidspedagogers erfarenhet? 

 

1.3  Begreppsdefinition 
 

I detta arbete är ordet diagnos en av de centrala delarna. Vad vi menar med 

diagnos i just detta arbete är personer med psykisk funktionsnedsättning som 

till exempel tvångsneuros, fobi, ADHD, ADD, autism, Aspergers syndrom och 

liknande tillstånd som är av psykiatrisk natur. (Vårdguiden, 2013) En person 

med ett psykiskt funktionshinder ska alltså ha betydande svårigheter med att 

utföra aktiviteter som ingår i viktiga livsområden. I viktiga livsområden kan 

ingå studier, social gemenskap och relationer samt fritid. Dessa svårigheter och 
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begränsningar ska ha funnits eller kan tänkas komma att bestå under en längre 

period. Dessa svårigheter i det vardagliga livet ska vara en konsekvens av 

psykisk störning. (Statens offentliga utredningar, 2006, 5 ff.) 

 

2. Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning som presenteras i detta avsnitt har främst lyft fram de 

strukturella aspekterna i svensk undervisnings- och skolsystem. Texter som 

blir redovisade nedan visar att fokus har främst legat på relationen mellan 

elever med olika slags funktionshinder och skolsystemet.  

 

 

2.1  Skolsystemet och diagnos 
 

Toura Hägnesten (2007) har i sin pilotstudie Diagnos i skolan – pedagogiska 

insatser: en studie med fokus på elever i behov av särskilt stöd och den hjälp de 

får utvecklat en förståelse för vilken hjälp elever med särskilda behov erfordras 

och vilka är nackdelar samt fördelar med denna hjälp. Hägnesten utvecklar i 

sin studie en tanke om att inkludering av elever är det som är det primära målet 

för god kunskapsinlärning samtidigt som individinriktat synsätt är vad skolan 

ska präglas av. (Hägnesten, 2007)  
  

Elever med olika slags diagnoser har varit i Hägnestens fokus samtidigt som 

föräldrar och lärare också har fått ta plats i hennes studie. Genom sina 

observationer och intervjuer med alla inblandade var Hägnestens 

forskningsresultat förbryllande blandat. Studien fokuserade på ”vanliga” 

klasser samt ”särskilda undervisningsgrupper” som är avsedda för elever med 

olika slags inlärningssvårigheter. De stora frågorna som tas upp i Hägnestens 

studie är möten, bekräftelse, diagnos och pedagogiskt stöd. Detta, tillsammans 

med flertal observationer samt intervjuer, visar hur skolan tillsammans med 

sina elever, elevernas föräldrar och lärare försöker stödja elever med olika 

slags svårigheter. (Hägnesten, 2007)  
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Hägnestens resultat av studien visar hur svårt det är att få elevernas olikartade 

inlärningssvårigheter att fungera med den sociala stimulans som de alla är i 

behov av. Klasser med särskilda undervisningsgrupper tillhandahåller större 

möjlighet till individualitet med färre elever samt fler vuxna pedagoger som 

helhjärtat kan fokusera på deras olikartade inlärningsmetoder. Det försummas 

dock barnens sociala behov att interagera med andra de barnen då de mindre 

grupperna inte har kontakt med ”vanliga” undervisningsklasser. De barnen 

som å andra sidan befinner sig i de ”normala klasserna” upplever att deras 

tillgång till en mer behovsinriktad inlärning försummas till fördel av social 

samvaro med fler barn. (Hägnesten, 2007)  

  

Ronald Persson (2010) menar samtidigt att den svenska skolmodellen är 

utformad efter orden ”en skola för alla”. Persson menar att i många 

sammanhang kan föräldrar till elever med särskilda behov visa sig vara de som 

är minst öppna för den hjälp som deras barn eventuellt skulle behöva. Föräldrar 

som vägrar att erkänna för sig själva eller erkänna sina barn i den bemärkelsen 

att de är i behov av särskilt stöd är ett av dessa problem som skolan och dess 

elever möts av kontinuerligt. Samtidigt menar Persson att elever som har fått 

diagnosen särbegåvad ofta anses kunna klara sig själva enligt lokala 

myndigheter och politiker. Det blir tydligt i Perssons resonemang att dessa 

grupper av elever eller människor överlag är ute efter precis samma sak som 

normalbegåvade individer – intellektuell stimulans på individnivå beroende på 

ens individuella förutsättningar samt genuin acceptans från sina vardagliga 

förebilder och den sociala referensgrupp som man befinner sig i. I sitt 

informationsmaterial (2010) förklarar Persson att efter att ha träffat individer 

som anses vara särbegåvade kan slutsatsen bli enkel men svår att uppnå i 

praktiken. Alla dessa personer som Persson har varit i kontakt med är ute efter 

en sak och det är att finna någon form av bekräftelse från Persson själv och 

andra i dessa personers omgivning. I detta sökande efter erkännande är det 

viktigt för dessa personer att ”etablera identitetsskapande förståelse” för att 

slutligen skapa en acceptans av sig själva. (Persson, 2010) 
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Samtidigt som den svenska skol-modellens tankegång, en skola för alla, kom 

det under 1990-talet att bli aktuellt med olika slags reformer. Osynliga för ögat 

funktionshinder blev mer och mer omtalade vilket ledde till att skolor började 

begära att elever med eventuella funktionshinder skulle börja utredas på grund 

av de ekonomiska nedskärningar som drabbade de svenska skolorna under den 

tiden. Det blev aktuellt i många kommuner att begära utredningar på elever för 

att kunna fördela skolresurser efter barnens behov och deras handikapp i 

skolmiljö. Samtidigt, skriver Andersson (2007) i sin studie, blev skolklasser 

större med fler elever och färre pedagoger vilket också kan sägas vara en följd 

av de nedskärningar som har drabbat skolor. Plötsligt blev det aktuellt att 

behöva få ett genuint erkännande, inte bara från skolans perspektiv utan också 

andra aktörer, för att på ett bra sätt kunna fördela resurser. Diagnosticering av 

elever kom att bli ett tillvägagångssätt för att nå resurser och samtidigt fly de 

överfulla klasserna samt få tillgång till mindre elevgrupper med fler pedagoger. 

(Andersson, 2007) 

  

Resursfrågan som berördes under 1990-talet som Andersson (2007) tar upp, 

var inte ren slump utan kom som en följd till 80-talets omtalade ämne – 

sjukdom (Johannisson, 2013, 32). Sjukdomar som inte var lätta att se med 

blotta ögat som till exempel ADHD eller Aspergers syndrom kom att bli 

betraktade som de nya fallen för diagnosens beskrivning (Hallerstedt, 2013, 

35). Dessa sjukdomar och ständigt nya uppkommande diagnoser är följden till 

vad som kulturellt anses vara den stora problematiken i tid och rum i det 

samhälle som man lever i. Det som är fördelen i de kultursjukdomar som 

accepteras i ett specifikt samhälle är att diagnoserna och tillståndet får någon 

form av legitimitet och möjlighet till hjälp. Den upplevda ohälsan får en 

acceptans och kan därigenom erbjudas stöd beroende på problematiken. Det 

som kan vara problematiskt när det gäller kultursjukdomar eller sjukdomar 

som i vissa samhällen anses som socialt konstruerade är att individer eller 

grupper blir fråntagna möjligheten att visa sig vara dugliga till den förväntade 

normaliteten. Att någon exempelvis har en diagnos som pekar på utbrändhet 

eller ADHD kan snarare peka ut dessa individer som oförmögna till att klara av 

de kraven som ställs på dem istället för att kritisera de existerande 
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förväntningar och måtten på vad det är som varje inblandad individ ska klara 

av. (Johannisson, 2008) Risken finns då att de överfulla klasserna med elever 

och alldeles för få pedagoger (Andersson, 2007) inte anses vara ett problem 

utan snarare ett uppställt mått för vad eleverna förväntas att klara av oberoende 

av deras förutsättningar eller personlighet (Johannisson, 2008). ”En diagnos 

säger hur individen ska uppfatta sig själv och hur samhället ska uppfatta 

henne” som Johannisson (2008) uttrycker i sin artikel. 

  

Dessa artiklar och avhandlingars syfte i detta arbete är att visa oss vad som har 

studerats tidigare på detta område. Att diagnosticering i skolor har sitt syfte i 

att få fler resurser i form av fler lärare eller mindre klasser är någonting som 

har nämnts många gånger i de tidigare presenterade texterna. Det har många 

gånger påtalats att föräldrar, lärare och rektorer har varit en del av dessa 

undersökningar och artiklar men det som saknas är fritidspedagogernas 

erfarenhet av diagnosticering och bemötande av dessa elever trots att de är en 

yrkesgrupp som också handskas med frågor som alldeles för stora elevgrupper 

(Skolinspektionen, 2018). 

 

3. Teoretiskt perspektiv 
 
Nedan kommer två teoretiska perspektiv att bli presenterade. Det ena 

perspektivet grundar sig i Carl-Göran Heidegrens teori om erkännande. Här 

kommer det presenteras en grund för vad det innebär att erkänna samt att 

missakta en individ. Vidare kommer det andra teoretiska perspektivet att 

förklara sjukdom som en social konstruktion i sociala samspel. Teorierna 

kommer sedan att ligga som bas för vår analys. 

 

3.1  Sjukdom som social konstruktion 
 

Ständigt är vi i interaktion med varandra där vi samtalar och agerar. Genom 

denna interaktion försöker vi förstå de individer vi integrerar med och deras 

karaktärer. Genom denna tillskrivning av individer får mänskliga möten också 

en struktur på vilken roll som kommer att tillskrivas de berörande. En sådan 

roll kan till exempel vara att man i en grupp av människor agerar ledare, den 
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som är rolig, högljudd eller tillbakadragen och ibland kan dessa beteenden 

behöva förklaras för omgivningen. (Angelöw, Jonsson, Stier, 2015, 133)  

 

När vi interagera med andra människor blir vi också tillskrivna roller. Rollen 

som appliceras på individerna har sin grund i observationer som gjorts av 

människor i mänskliga möten med varandra och i samband med interaktionen 

med andra människor kan det ibland uppstå problematik att ha en förståelse för 

vem man är då uppskattandet av ens beteende kan missaktas och man blir då 

tillskriven ett avvikande beteende. (Hallerstedt, 2013, 21) Det är alltså av stor 

vikt för människan att kunna placera andra människor, och sig själv, i ett 

”fack” för att kunna förstå sig på en individs beteende eller bemötande. Vad 

som anses vara av stor vikt är behovet av att förstå ett beteende, vilket gör sin 

grund i hur människor förstår och uppfattar varandra. För att kunna förstå 

någon vars beteende skiljer sig från de flesta eller någon som ständigt är 

frånvarande från sitt arbete eller studier kan vara tämligen svårt. Att veta att 

någon har en diagnos kan till exempel vara en avgörande faktor för relationen 

individer emellan. (Angelöw, Jonsson, Stier, 2015, 133)  

 

Diagnosen har en egen makt när den väl har satts. När vi namnger ett tillstånd 

blir diagnosen och sjukdomen också sann. Genom att namnge ett tillstånd gör 

man det till en verklighet. En diagnos har makten att göra sjukdomen verklig 

rent naturvetenskapligt. Via en läkarens bedömning får man fram en 

orsaksförklaring till saker som var ofattbara för omgivningen innan diagnosen 

har satts. När vi fått en orsaksförklaring kan resten av samhället dra nytta av 

det och finna en lösning på besvärliga situationer. Genom att ha förstått 

orsaksförklaringen kan man också dra en ny gräns vid det som annars anses 

normalt eller avvikande samt vad ett acceptabelt beteende i just det 

sammanhanget blir. Diagnostisering skapar synlighet åt ett lidande, ett problem 

som utan ett namn hade försummats. (Johannisson, 2013, 30 f.)  

 

Det finns sjukdomar som utan tvivel skulle kunna sägas vara ”riktiga” 

sjukdomar som till exempel diabetes, cancer och lunginflammation – 

somatiska sjukdomar. Alltså, sådant som är naturvetenskapligt mätbart. Å 
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andra sidan finns det sjukdomar som är lite mer diffusa och svårare att 

generera som till exempel trötthetssyndrom eller övervikt. Det svåra och 

diffusa yttrar sig ofta i att två personer med samma slags sjukdom upplever den 

annorlunda och har olika hjälpbehov. I olika samhällen beskrivs en sjukdom 

olika svår och olika mycket förekommande. En sådan definition av sjukdom 

kan vara avgörande för den enskilda individen, sjukvårdspersonal och 

samhället som helhet. När en person har definierats som sjuk kan han eller hon 

ha rätt till behandling eller annan nödvändig för denna person hjälp. Inte minst 

är det viktigt att nämna att det finns olika sorters förståelse av vad en sjukdom 

är och om det överhuvudtaget är en sjukdom beroende på tids- och 

kulturspecifika aspekter som varierar över tid och mellan olika samhällen och 

kulturer. (Ingstad, 2015, 37)  

 

Från sociologisk synpunkt är sjukdom ett tillstånd som definieras som sjukligt, 

avvikande. Processerna som bidrar till att ett tillstånd uppfattas som sjukligt 

och att människor uppfattas som sjuka är dock inte entydiga. Rent biologiskt 

kan man säga att en sjukdom eller ett sjukt tillstånd uppstår när ett organiskt fel 

inträffar och sedan diagnosticeras av en läkare. Rent sociologiskt är det dock 

mer diffust än så. En social förståelse av sjukdom tar hänsyn till den enskildes 

och samhällets förståelse och upplevelse av sjukdom vilket innebär att det 

mycket enkelt kan variera mellan olika kulturer. (Ingstad, 2015, 37)  

 

Ingstad (2015) tar upp tre olika begrepp där man skiljer på den rent 

professionella, individuella och samhälleliga uppfattningen av en sjukdom. 

Dessa tre begrepp som Ingstad tar upp är disease (sjukdom), illness 

(sjukdomsupplevelse) och sickness (sjukroll). Den första definitionen 

”sjukdom” som är ett rent professionellt perspektiv kommer till stånd när 

sjukvårdsprofessionernas undersökningar och analyser påvisar att det finns rent 

objektiva tecken på sjukdom. Det andra begreppet ”sjukdomsupplevelse” är ett 

personligt perspektiv där den enskilda individens subjektiva uppfattning och 

upplevelse är avgörande. Det tredje begreppet ”sjukroll” är samhällets syn på 

hur man definierar en sjukdom. Det är just omgivningens uppfattning som är 

avgörande för om en sjukdom eller ett tillstånd blir socialt accepterat som 
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sjukdom eller inte. Vad som är viktigt att påpeka här är att det som uppfattas 

och definieras som en sjukdom i ett samhälle inte nödvändigtvis kommer att 

definieras som det i ett annat samhälle. Det som blir avgörande för samhällets 

uppfattning här blir samhällets generella kultur och syn på vad som är sjukt 

och onormalt och vad som inte är det. Här, i detta sociologiska perspektiv, 

riktar man uppmärksamheten åt sjukdomens sociala betydelse och de 

reaktioner som sjukdomen väcker just där och då. Vad som är viktigt att 

minnas här är att vissa tillstånd kan bli relevanta i de två första kategorierna – 

sjukdom och sjukdomsupplevelse men inte i den tredje kategorin som är 

sjukroll. Samhället kan komma att inte ge acceptans åt någon form av sjukdom 

och därför vägra att erkänna individen utifrån de förutsättningar och gränser 

som han eller hon har. (Ingstad, 2015, 38 ff.)  

 

En individ som innehar en ”sjukroll” har i sin omgivning som primäraktör det 

samhälle som han eller hon lever i. Vad som händer när man har samhället som 

primäraktör är att man blir uppfattad som sjuk i den sociala kontexten. 

Samhället avgör och bestämmer vad som är sjukt och onormalt och var 

gränsen för detta går. En sådan sjukdom eller tillstånd som uppfattas som sjukt 

av samhället analyseras utifrån det sociala beteendet som den enskilde har. Det 

innebär att ens handlingar och sätt att vara på kan skära sig med samhällets 

förväntningar och ge form och namn på det onormala. Syftet med att utse 

någon till sjuk och ge dem en sjukroll är att ge denna individ rättigheter och 

fria dem från plikter. En person som blir ovanligt nervös, stressad eller 

ångestladdad kan på så vis slippa vissa för honom eller henne onödiga 

upplevelser. Primäraktören – samhället rättfärdigar beteendet för att på så vis 

göra det förståbart för andra. (Ingstad, 2015, 40)  

 

Utifrån det sociologiska perspektivet kan man säga att en sjukdom ses som en 

avvikelse från normalfunktionen. Avvikelser från det normala kommer också 

se olika ut beroende på vilken kultur vi befinner oss i. När en sjukdom uppstår 

eller ett tillstånd blir ett faktum blir en individs egenskaper eller karakteristika 

avvikande från det etablerade och för samhället välkända. Detta leder till att 

personen i fråga inte blir socialt accepterad på samma vis som andra som inte 
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avviker från normen. Detta kan förekomma särskilt i sammanhang där 

sjukdomen inte är externt synlig, alltså där man inte med blotta ögat kan se att 

personen i fråga är på något sätt funktionshindrad. Ett exempel kan vara när 

funktionsnedsättningen omfattar det psykiska. Primäraktören – samhället 

kommer då att ha förutfattade förväntningar och meningar utan att egentligen 

se den enskildes individuella egenskaper. (Ingstad, 2015, 41 f.) En person som 

omfattas av sjukrollen blir dock legitimerad en slags befrielse från olika 

förpliktelser som till exempel att stanna hemma från arbetet/skolan eller slippa 

delta i vissa saker. Sjukrollen legitimerar också den enskilde till att inte hållas 

ansvarig för sitt tillstånd eller beteende. En slags befrielse men också 

skyldighet börjar åvila den som bär på sjukrollen. (Ingstad, 2015, 48) 

 

Precis som Ingstad (2015) beskriver, kan det vara svårt att dra alla sjukdomar 

över en kam, att uppfatta en sjukdom lika svår kulturer emellan. Det som trots 

dessa kulturella skillnader blir gemensamt för alla samhällen är att det finns 

sjukdomar och diagnoser samt dithörande beteende som samhället accepteter 

då problematiken hos en individ blir förklarad med medicinens stöd. Genom 

att kunna placera en annorlunda agerande person i ett ”fack”, som Angelöw 

med flera beskriver (2015), blir det automatiskt lättare för människor att förstå 

den som från början var missförstådd. I samband med uppkommande förståelse 

för denna missförstådda individ växer det senare fram ett erkännande från 

andras sida, precis som Heidegren (2009) beskriver.  

 

3.2  Carl-Göran Heidegren – Erkännande 
 

Carl-Göran Heidegren har skrivit boken Erkännande vilket har en bas i hur 

olika socialfilosofiska perspektiv påvisar det essentiella begreppet erkännande. 

Heidegren, i sin bok, ställer erkännande i motsats till missaktning och 

beskriver vad dessa två företeelser har för effekt på människor. Bland annat tar 

Heidegren också upp ett avvikande beteende och hur en individ, via andras 

erkännande, ser på sig själv. Här talar han om olika typer av erkännande och 

vilken slags effekt varje erkännande har på människors bild av sig själv och 

hur man ser på varandra. I boken förekommer det också en beskrivning av 
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Heidegren att människan står för en slags längtan efter ett erkännande för den 

de är och via ett erkännande kan en identitet finnas. (Heidegren, 2009) 

 

 

Erkännande är ett begrepp som är en central del i boken som Heidegren har 

skrivit. Där menar han att erkännande omfattar attityder, gester och handlingar 

och att erkännande betraktas vara ett socialt funktionssätt som omfattar sociala 

samspel och diskussionen hur den personliga identiteten alstras. (Heidegren, 

2009, 8) Eftersom möten människor emellan inte grundar sig på en säker bas 

finns det därför möjligheter att mänskliga möten kan leda till missförstånd. 

Varje möte mellan människor är alltså ett chansspel för huruvida den enskilda 

individen kommer att bli bemött, ett erkännande i sig omfattar därför det hela 

och breda. Alltså, att inte bara minnas en människa eller komma ihåg att man 

tidigare träffats, det handlar om någonting djupare. För att erkänna någon läggs 

fokus på att kunna respektera och högakta, att det överlämnas en slags 

försäkran gentemot den andre för hur den kommer att bli bemött hädanefter. 

Vilket sätt som den andre kommer att bli bemött på har sin grund i huruvida 

den sociala interaktionen ser ut. (Heidegren, 2009, 18 f.) 

 

Ett erkännande av en människa kan innebära en hel del olika saker då ett 

erkännande kan ske på en rad olika vis. Konceptet för erkännande grundar sig i 

gärningar och ett erkännande sker då i specifika gärningar och handlingar. Det 

krävs inte mycket för att erkänna någon med en trevlig gärning. Motsatsen till 

ett erkännande – missaktning – ter sig också genom gärningar, dock inte goda 

gärningar. Medan ett erkännande av en annan människa bekräftar existensen av 

denne, omfattar missaktning dess motsats – förnekelse av existens (Heidegren, 

2009, 66). Existensen grundar sig också i att få lov att vara och leva så som 

man är och vill uppfattas. Ofta ter det sig också att individer i interaktion med 

andra blir tillskrivna roller och en viktig del av erkännande omfattar just 

rollfördelningen. Här innebär det att människor tillskriver varandra olika roller 

vilket innebär att den som blivit tillskriven en roll också tar sig an den rollen 

och den som gör detta uppfattas inte vara ”socialt osynlig”. Genom att ta sig an 

sin tillskrivna roll blir också detta ett slags erkännande. Att infinna sig i ett 
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tillstånd där man är socialt osynlig omfattar att den andra parten inte erkänner 

den andra partens existens. (Heidegren, 2009, 28)  

 

Via ovan beskrivna betingelser nämns också vikten av ett erkännande av andra 

för att kunna få en egen positiv självbild. När ett erkännande av en annan 

individ sätts det också band på ett eventuellt ”egenintresse” vilket leder till att 

man inte kan agera och bete sig hur som helst mot den man erkänt (Heidegren, 

2009, 69). Här beskrivs det att vi grundar vår självbild på hur andra ser oss och 

det är lätt att förlora sig själv när man inte når upp till de krav som ställs runt 

omkring av andra och en risk att inte förstå vem man är blir stor. Ett 

erkännande grundar sig då i att finna en slags identitet för sig själv. Genom att 

uppnå de krav som omgivningen satt och först när vi uppnår dessa kan en 

social identitet finnas. Här talar Heidegren vidare om förtroendeingivande och 

menar på att den som är det blir det genom att agera och göra så som 

omgivningen begär men att samtidigt ”vara sig själv” i sitt agerande och 

handlande och genom detta uppnår man ett erkännande. (Heidegren, 2009, 48 

ff.) 

 

Heidegren tar också upp begreppet ära som en motsättning till skam. Genom 

att bibehålla sin ära gäller det här att falla inom det som anses vara normen. Ett 

avvikande beteende kan ligga främst till att man faller utanför normen som 

leder till skam. Ära gäller inte bara individen i fråga utan omfattar det samfälld 

av människor som den kan tänkas röra sig i, vilket innebär att de också 

kommer att vanäras av individens beteende, handling eller agerande. Här talas 

det för en normalitet och genom att förlora sin ära tycks man inte heller ingå i 

det som anses vara ”normalt”. (Heidegren 2009, 53) Vidare nämner Carl-

Göran Heidegren vikten av bekräftelse av ens existens och social osynlighet 

(Heidegren, 2009, 25). Vad som menas här är att social osynlighet innebär att 

inte bli bemött med respekt och uppskattning och att detta kan upplevas vara 

mer smärtande än att aktivt bli föraktad. Det kan alltså i vissa fall vara mer 

socialt förnedrande att inte bli bemött med respekt och bejakning än att aktivt 

bli missaktad och blir man inte erkänd för den man tycker sig vara kan det visa 

sig vara bättre att vara ökänd snarade än okänd. (Heidegren, 2009)  
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För att kunna erkänna sig själv och få en positiv självbild gäller det därför att 

få ett erkännande från andra och på så sätt, genom andra, kunna uppfatta sig 

själv på ett positivt sätt. För att andra ska kunna erkänna en gäller det också 

därför att spela omgivningens regler och normer rätt, att helt enkelt nå upp till 

de förväntningar som finns från omgivningen.  

 

 
 
 

4. Vetenskaplig teoretisk ansats 
 

Verkställandet av metod grundar sig i en metodologisk ansats. Detta ger en 

insyn i hur förfarandet hur vi tar oss an det problemområde som finns i 

besittning, som vidare har sin grund i vetenskapsteoretiska lärosatser. Med 

detta sagt innebär metodologin som en association mellan metodiken och 

vetenskapsteorin. (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009, 108) Denna del som 

omfattar metodiken kommer därför att göra sig bekant med bland många 

epistemologiska frågor som rör lärdom om verkligheten. Detta innebär om det 

är tänkbart att nå fullkomlig kunskap inom problemområdet som redogörs. 

(Johannessen, Tufte, 2003, 16) Nedan kommer därför den vetenskapliga 

teoretiska ansatsen att presenteras i syfte om att redovisa tillvägagångssättet för 

att ta sig an problemområdet. 

 

4.1  Socialkonstruktivismen  
 

Utifrån socialkonstruktivismen görs tolkningarna och formas beroende på 

omvärldens och dess sammanhang. I fråga om sjukdom är det alltså beroende 

av vad omgivningen och samhället anser vara en sjukdom. Alltså, i fråga om 

sjukdom har sociala omständigheter en inverkan på vad som betraktas vara en 

sjukdom. Här anser då sjukdomen sig vara socialkonstruerad vilket, med sitt 

namn, har innebörden av att sjukdomen är uppbyggd av sociala fenomen. Det 

är dock noterbart att det inte innebär att den sociala konstruktionen av en 

sjukdom inte är baserad på naturvetenskapliga företeelser utan snarare att 

sakförhållande ter sig i sociala förlopp. Diagnoser i västvärlden sätts ofta med 
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hänsyn till prover som är mätbara och ur undersökningar där resultatet sedan 

kategoriseras in i kroppslig, psykisk eller kroppspsykisk sjukdom. (Ingstad, 

2015, 45 f.) 

 

Till en viss del kan denna vetenskapliga teoretiska ansats lämpa sig tämligen 

bra till detta arbete. Här handlar det alltså om att diagnosen skulle vara socialt 

konstruerad för det samhälle som vi lever i. Socialkonstruktivismen, i detta 

sammanhang, kommer att göra sig synlig just där – vid diagnosen.  

 

4.2  Hermeneutiken  
 

Hermeneutik är en vetenskaplig teoretisk ansats som från början utformades i 

syfte av att tolka och förstå olika slags texter. Denna teoretiska ansats vill 

förstå innebörden av den data som samlats in där tolkning är den centrala delen 

av hela processen. (Bryman, 2002, 370) Hermeneutiken har ofta betydande 

förståelse för relativistiska tankegångar vilket innebär att teorier, eller det som 

vår data säger oss, kan enbart vara sant i begränsad mening vilket också 

innebär att det inte finns någon absolut sanning. Hermeneutikens förståelse för 

relativismen innebär dock inte att det är samma sak som kunskapsrelativism. 

(Thurén, 2007, 16) 

 

Hermeneutiken går ut på att inte enbart veta något rent intellektuellt, utan går 

ut på att faktiskt förstå det. Det finns alltså en skillnad i att tycka sig veta något 

och faktiskt att förstå det. Detta kan tas i ett exempel som att försöka att sätta 

sig in i en annan människas situation eller se det från en annan människas 

perspektiv, och genom att förstå denna människas upplevelser kan man sedan 

göra sin egen tolkning av denna förståelse. (Thurén, 2007, 94 ff.) 

Hermeneutiken kommer, i detta arbete, användas som ett sätt att analysera det 

data som vi har samlat in. Det innebär att vår undersökning i sin helhet 

kommer te sig rent hermeneutisk då vår strävan ligger i att förstå empirin som 

har samlats in.  

 

5. Metod 
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Grunden för samhällsvetenskapen står i relation till det verkliga livet och kan 

undersökas på två olika sätt – genom kvalitativ ansats och kvantitativ ansats. 

(Johannessen, Tufte, 2003, 20) Detta arbete kommer grunda sig i den förra – 

kvalitativ ansats och kommer ligga till grund för att kunna samla in det 

material som är grunden för den analys som kommer att genomföras. Detta för 

att syftet är att göra sig underrättad om hur någonting framstår sig vara. 

Närmare bestämt kommer denna undersökning att ha sin utgångspunkt från 

kvalitativa intervjuer. Vidare kan man tala om mer eller mindre strukturerade 

intervjuer. Hur mycket en intervju är strukturerad eller inte beror på hur 

tendentiös intervjun visar sig vara innan den sätts i praktiken. (Johannessen, 

Tufte, 2003, 52, 97) Närmare bestämt kommer denna undersökning att 

tillämpas en semistrukturerad intervju.  

 

 I detta avsnitt, som är avsett för metod, kommer det ges en presentation av hur 

data kommer att samlas in genom en semistrukturerad intervju. Avsnittet 

kommer också att ge en insikt i kvalitativ innehållsanalys som presenterar hur 

det insamlade materialet kommer att analyseras och sedan kommer etiska 

överväganden att göra sig bekant där vi diskuterar forskningsetiska 

överväganden. 

 

5.1  Urval 
 

Eftersom den avsatta tiden för detta arbete har varit knapp har vi inte kunnat 

intervjua fler än fyra stycken. Med hänsyn till vilka resurser som har varit 

tillgängliga, däribland tiden, var vi tvungna att göra ett väl genomtänkt urval 

av hur många och vilka personer det var som vi skulle intervjua. Eftersom vår 

resurs i form av tid har varit knapp blev det uppenbart att generalisering av 

våra resultat är omöjligt. Respondenternas svar kan enbart omfatta de själva 

och inte en hel population därav resultatet inte kan komma att generaliseras.  

 

Eftersom vår studie omfattar erkännande av barn med diagnoser har vi valt att 

titta på potentiella respondenter som faktiskt jobbar med barn. Vår tanke 

bakom urvalet av respondenter var att titta på vilka personer man intervjuar 

mer sällan än till exempel lärare. Efter relativt kort tid insåg vi att 
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fritidspedagoger var en yrkesgrupp som man mer sällan tar hänsyn till i olika 

former av studier och väljer att vända sig till de som syns mer som till exempel 

lärare och rektorer. Detta har bidragit till att vi blev mer intresserade av att 

höra deras åsikter och tankar och låta dem prata.  

 

Med hänsyn till våra resurser, däribland tiden, har urvalet av respondenter till 

detta arbete inneburit för oss att snabbt kunna bestämma och välja ut vilka vi 

ville intervjua. Detta har lett till att urvalet av respondenter begränsade oss till 

potentiella respondenter som befann sig nära oss – Dalarnas län. Ett sådant 

urval kallas, som Bryman (2002) skriver, bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär att man tar vara på personer som råkar finnas 

tillgängliga just där och då för den som utför studien. Det geografiska läget har 

alltså spelat en stor roll för oss och utförande av detta arbete. 

Bekvämlighetsurval leder också ofta till att studiens resultat inte går att 

generalisera vilket är viktigt att vara medveten om. Ett sådant urval är ofta att 

föredra när kostnader inte får bli allt för höga eller när tiden är knapp, precis 

som i vårt fall. (Bryman, 2002, 114 f.) 

 

5.2  Semistrukturerad intervju 
 

Denna undersökning kommer att grunda sig på en kvalitativ intervju vilket 

lägger fokus på att försöka ta reda på hur någonting är snarare än varför. Den 

kvalitativa intervjun lägger också fokus på att få en uppfattning av hur 

respondentens tankegång fungerar, detta för att kunna få en förståelse för 

respondentens agerande och uppförande. (Trost, 2010, 52) Den 

datainsamlingsmetod som kommer att ta plats i detta arbete är just 

semistrukturerad intervju, se gärna bilaga 2 där vi presenterar vår 

intervjuguide. 

 

En kvalitativ semistrukturerad intervju är en av de vanligaste typerna av 

intervjuer (Bryman, 2002, 301). Semistrukturerade intervjuer brukar beskrivas 

i regel som en relativt fri metod då intervjuaren har en uppsättning av frågor 

som inte nödvändigtvis behöver ställas i ordningsföljd. Semistrukturerade 

intervjuer brukar sammanställas i ett frågeschema där frågorna är mer allmänt 
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formulerade än vad de är när det kommer till strukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer behåller intervjuaren också utrymme till att ställa 

uppföljningsfrågor på de frågor som ingår i ett frågeschema. Detta för att 

kunna få ut så mycket som möjligt från ett svar som kanske anses viktigt för 

intervjuarens datainsamling. (Bryman, 2002, 127) 

 

När det kommer till semistrukturerade intervjuer brukar intervjuaren dela in 

frågorna i tema eller ha ett övergripande tema för hela intervjun. Dessa teman 

är till hjälp för att konkret kunna se vad det är som ska beröras i samtalet 

mellan intervjuaren och respondenten. I en sådan form av intervju har 

respondenten stor frihet när det kommer till hur frågorna ska besvaras. En 

semistrukturerad intervju har till sin fördel att intervjuaren får lov att ställa 

frågor som inte finns med i intervjuschemat om respondentens svar var 

intressant för undersökningssyftet. I sådana fall kan intervjuaren anknyta till 

något som respondenten har sagt och ställa så skallade uppföljningsfrågor. 

Frågorna kan också ställas i ordningsföljd och ordagrant. Denna 

datainsamlingsmetod tillför stor flexibilitet, både för intervjuaren och 

respondenten. Trots den stora flexibiliteten som erbjuds genom användandet av 

semistrukturerade intervjuer är det inte helt fritt till vad som helst som till 

exempel vid ostrukturerade intervjuer utan man följer fortfarande någon form 

av manus eller skript. (Bryman, 2002, 301 f.) 

 

5.3  Analytisk ansats 
 

Den kvalitativa varianten av innehållsanalys kallas för analys av 

meningsinnehåll och används vid analyser av till exempel dokument eller det 

som en respondent berättar i en intervju. Det första steget i analys av 

meningsinnehåll är att samla in data som till exempel intervjuanteckningar 

eller inspelningar från intervjuer som sedan transkriberas. Vidare gäller det att 

bli bekant med de texterna som man ska jobba med. Detta åstadkommer man 

genom att läsa texterna, gärna flera gånger, och hitta intressanta samt centrala 

för ens undersökning teman. Man bortser från irrelevant information och 

kondenserar den till det absolut viktigaste och mest intressanta. (Johannessen, 

Tufte, 2003, 109 f.) 
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Den andra fasen av analys av meningsinnehåll, kodning, går ut på att hitta 

meningsbärande element i det materialet som behandlas. Åter igen tittar man 

på det mest intressanta och centrala i texten och systematiskt plockar ut 

textelement som ger den kunskap och information som man är ute efter. Detta 

görs inom de teman som man har lyckats hitta samtidigt som textelement, 

meningar eller ord, antecknas i marginalen med de kodord som anger vilken 

information som har hittats i texten. Texten reduceras till koder för att data ska 

bli analysbar. Genom att koda använder man sig oftast av de ord som är 

centrala och relevanta i arbetet. Tidigare beskrivna teman blir alltså kodernas 

kategorier. Dessa teman kan vara induktiva vilket innebär att de kommer från 

själva materialet eller deduktiva vilket innebär att de kommer från till exempel 

den teori eller hypotes som man använder sig av i arbetet. (Johannessen, Tufte, 

2003, 111) 

 

Under den tredje fasen som är kondensering abstraherar man meningsinnehåll 

som finns i de redan fastställda koderna. Man tar de delarna av texten som är 

meningsbärande och kodade och får på så vis ännu mer reducerat material. 

Koderna kan vidare ställas upp i tabeller eller matriser där man beskriver varje 

kods innebörd, antingen ordagrant genom att ta ut meningar från textens helhet 

eller genom att själv beskriva innehållet. Här finns det samtidigt utrymme till 

att se ifall vissa koder kan slåss samman ifall de talar om samma sak för oss. 

Samtidigt kan man se ifall vissa koder är underkoder till andra koder, det vill 

säga ifall de kan slåss samman genom ett lite mer allmänt kodord. På så vis blir 

materialet ännu mer kondenserat än vad det har varit från början. I den här 

fasen finns det utrymme till att se över sina generella kategorier till de koder 

man har, alltså de teman som omfattar de koder man har och se om det 

egentligen rör sig om andra teman. Fasen kondensering innebär ytterligare 

arbete med de texter man har för att slutligen kunna sammanfatta sin data kort 

och koncist. (Johannessen, Tufte, 2003, 114) 

 

Den sista fasen i analys av meningsinnehåll är sammanfattning. Man sätter 

samman det reducerade materialet och tittar på om intrycket från det 
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kondenserade materialet stämmer överens med intrycket som vår data gav oss 

från början. Om intrycket inte är detsamma som det har varit från början går 

man tillbaka i sitt arbete och ser var det har gått snett. Det som kan ha gått fel 

är ifall man har använt sig av fel kodord eller om det har blivit något fel vid 

kondenseringen, fas tre, av materialet. (Johannessen, Tufte, 2003, 115) 

 

För att utforma teman och koder för detta arbete kommer vi att använda oss av 

induktiva teman. Precis som ovan nämnt innebär det att de härstammar från 

empirin och inte från teorin som används för att analysera den data som har 

samlats in (Johannessen, Tufte, 2003, 111). Vi kommer alltså att utforma våra 

teman och koder utifrån våra transkriberade intervjuer för att sedan kunna 

sammankoppla dessa till vår teori. Teman är de begrepp som är mer 

omfattande och innehåller ”under-ord” i form av kodord som är mer specifika.  

 

5.4  Etiska överväganden 
 

I vår c-uppsats kommer vi avsiktligen att följa Vetenskapsrådets regler för god 

forskningssed. Det har tagits fram fyra punkter, alla utformade genom 

Vetenskapsrådet, som utgör allmänna övergripande huvudkrav för god 

forskningssed. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2011) 

Informationskravet kommer att uppfyllas genom att vi informerar våra 

respondenter om studiens syfte. Utifrån samtyckeskravet kommer vi informera 

våra respondenter om rätten att själv få välja om man vill medverka. Genom 

konfidentialitetskravet kommer vi att informera våra respondenter att vi strävar 

efter att alla personuppgifter behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Slutligen, utifrån nyttjandekravet, kommer vi att informera våra respondenter 

om att vi strävar efter att all information samt insamlad data om enskilda 

personer eller deras geografiska plats endast ska användas för denna studie. Se 

gärna bilaga 1 där vi presenterar vårt informationsbrev. 

 

Vad som skulle kunna vara problematiskt i samband med utförande av detta 

arbete var om vi vände oss direkt till elever som är under arton år. Det är också 

av den anledningen som vi har valt att vända oss till vuxna personer som har 
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direkt och kontinuerlig kontakt med barnen. Trots att dessa vuxna personer – 

fritidspedagoger säkerligen har olika erfarenhet av barn med diagnos kan vi 

senare i vårt resultat få fram varierande och intressanta svar. 

 

6. Teman 
 
Detta avsnitt syftar till att presentera de olika teman som vi har lyckats koda 

fram utifrån transkriberingar av intervjuer. Det transkriberade materialet 

kommer att, nedan, presenteras tema-vis för en djupare och ingående 

beskrivning av dessa. Nedan kommer ett schema visa induktiva teman med vad 

respektive respondent har talat om. Med detta schema kommer det ges en 

insikt i vilka teman som är mest förekommande. Vidare kommer dessa teman 

att bli mer utförligt förklarade. 

 

6.1   Presentation av teman 
 

Genom den valda analytiska ansatsen har vi lyckats koda det transkriberade 

materialet. Den analytiska ansatsen, kvalitativ innehållsanalys, har alltså varit 

till grund för de teman som gjort sig synliga i det textade materialet. De teman 

som vi har kommit fram till kommer att presenteras i ett schema och under 

respektive tema kommer kodorden som hör till varje tema att presenteras. Vi 

har kommit fram till följande: 

 

Figur 1: Temabord 

Resurser Bemötande Föräldrar Vänskapskrets Förståelse Beteende 

Mindre 

grupper 

Kunskap Skam Social 

interaktion 

Behandla Rättfärdigande 

Fler 

lärare 

Klargörande Bekräftelse Relationer Förklaring Avvikelse 

Miljö Medvetenhet Lättnad Inkludera Anpassning Utanförskap 

  Dålig 

uppfostran 

  Medicin  
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För att klargöra, är det alltså resurser, bemötande, föräldrar, vänskapskrets, 

förståelse och beteende som framställts som teman i analysen av de 

transkriberade intervjuerna. Detta är teman som förekommer i alla intervjuer 

på ett eller annat sätt kopplade till diagnos.  

 

Resurser är ett tema som är förekommande i alla fyra intervjuer som har gjorts. 

I intervjuerna rör det sig i många fall om hur skolan får resurser med hjälp av 

en diagnos, eller hur skolan måste tillsätta vissa hjälpmedel för att kunna 

stimulera elevers beteenden. Det talas alltså om kodorden mindre grupper, fler 

lärare och miljö. Vad gäller temat resurser har alla respondenterna talat om 

diagnos som ett slags hjälpmedel för skolan att kunna få resurser. Respondent 

2 menar att ”om man kan visa att man till exempel har tre individer i klassen 

med diagnos kan man också få resurser därefter.” Resterande respondenter 

talar i liknande banor men nämner även miljön som en viktig faktor. 

Respondenter 1, 3 och 4 nämner att det är trångt på skolan och anser att 

grupperna är så stora att de inte har tid eller en chans att tillgodose allas behov. 

Genom att kunna påvisa att ett visst antal elever har en diagnos kan man också 

få resurser för detta i form av specialpedagoger. Detta innebär i sin tur att dessa 

elever och barn kan bli placerade i mindre grupper så att miljön blir bättre för 

både dem och resterande medlemmar i klassen, menar fritidspedagogerna. 

Samtliga respondenter nämner även resurser som en väg för att kunna 

stimulera fler individers behov vilket leder till att fler individer blir sedda.  

 

Bemötande är också ett ständigt återkommande begrepp i samtliga intervjuer. 

Respondent 3 berättar hur fortbildningar är en del av yrket som fritidspedagog. 

Fortbildningarna är utformade på ett sätt som gör det möjligt för 

fritidspedagogerna att möta individer med diagnos på ett så lämpligt sätt som 

möjligt. Samtliga respondenter talar om en slags medvetenhet och ett 

klargörande i sitt bemötande när eleverna diagnostiserats: ”Ibland är det 

jättebra att veta att vad som är felet på barnet så att vi vuxna kan bemöta barnet 

på rätt sätt… Det kan vara lätt att snäsa åt ett barn utan diagnos att den liksom 

ska skärpa sig men att man faktiskt inte kan göra det mot ett barn som har fått 

en diagnos. Utan då måste man bemöta den annorlunda”. Samtliga 
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respondenter tar upp problematiken med stora grupper och få vuxna och att det 

inte finns en chans för fritidspedagogerna att bemöta individers alla behov. Det 

ligger en stor press hos fritidspedagogerna som gör att de inte hinner med eller 

inte har ork till ett gott och välbehövt bemötande, menar respondenterna. 

 

Föräldrar är ett viktigt tema som är förekommande i intervjuerna. Aspekter 

som skam, bekräftelse, lättnad och dålig uppfostran har en påverkan på 

föräldrarna. Respondent 1 talar om hur hen har upplevt diagnostisering av barn 

som en lättnad för föräldrarna. Att föräldrarna äntligen fått en slags förklaring 

till ett beteende hos sitt barn. En av respondenterna talar också om en lättnad 

till att det inte är föräldrarna som misslyckats med sitt föräldraansvar eller 

uppfostran. Samtliga respondenter talar om att de upplevt att föräldrarna inte 

velat utreda sitt barn. Fritidspedagogerna menar att det kan vara skamligt för 

barnet, som en ”stämpel”. Fritidspedagogerna menar också att föräldrarna är 

oroliga för vad som ska hända med barnet i framtiden när barnet i framtiden 

ska söka eventuella jobb.  

 

Respondenterna 1, 2, 4 förklarar bemötande av föräldrar när de kommer och 

hämtar sina barn. Ibland förekommer det att föräldrarna kommer in och ser en 

scen ”det är sällan de säger något men man kan ju se på deras blickar att de 

undrar vad i hela friden barnet håller på med”. Respondent 3 har också upplevt 

att föräldrar har intalat sina barn att inte umgås med ett specifikt barn beroende 

på sitt beteende ”detta år har vi haft ett barn som har haft det så där det 

snackades runt om i byn om hur barnet var och att föräldrar satte gräns för sina 

barn att umgås med detta barnet...”.  

 

En intressant aspekt är vänskapskrets. Vänskapskrets, eller snarare relationer 

barn och vuxna emellan, social interaktion och inkluderande. Alla tre nämnda 

aspekter samt vänskapskrets förekommer i intervjuerna. Respondent 1 menar 

att det inte egentligen spelar någon roll för barnets vänskapskrets om barnet 

innehar en diagnos ”det vet ju inte de andra eleverna om…”. Respondenten 

menar snarare att det har med ett visst beteende att göra: ”…Ingen vill ju vara 

med den som slåss…”. Samtliga respondenter kommer in på spåret relationer 
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och pratar om att relationen mellan lärare, vuxna och fritidspedagoger 

förändras när diagnosen blir ett faktum. ”Det finns då en förståelse för barnet 

och omgivningen kan också bemöta barnet rätt vilket leder till en bättre 

relation…”. En av fritidspedagogerna delade med sig av en erfarenhet där hen 

berättade om ett barn som hade en diagnos. Fritidspedagogen berättade att 

barnet inte kunde integrera med andra barn såvida det inte fanns en lärare i 

närheten. ”specialpedagogen som var extra resurs för det här barnet och hjälpte 

till att försöka inkludera barnet i sådana situationer…”.  

 

Förståelse är ett viktigt tema i intervjuerna och omfattar behandling, förklaring 

och anpassning. Samtliga respondenter indikerar på att när en diagnos är satt 

kan man också få en förståelse för hur man ska bemöta individen i fråga ”vi 

kan då få handledning i hur vi ska bemöta barnet”. Fritidspedagogerna menar 

bland annat att diagnosen kan fungera som en förklaring till ett visst oönskat 

beteende, att det finns en förklaring till varför barnet betett sig som det gjort 

”…så det kan vara skönt för oss runt omkring att förstå varför barnet fick det 

utbrottet just där och då...”. Respondenterna menar också att det inte bara är en 

förklaring för omgivningen utan det blir även en förståelse för den enskilda 

individen, för sig själv.  

 

Respondenterna menar att när en diagnos har satts, kan också en anpassning 

påbörjas. Det kan handla om bemötande, att vuxnas medvetenhet om 

diagnosen utövar sig i en förståelse för individens beteende. 

Fritidspedagogerna menar också att i de lägen där barnen är medvetna om ett 

annat barns diagnos, kan också en anpassning ske och att anpassningen 

grundar sig i ett beteende som med hjälp av diagnosen kan skapa en förståelse. 

Som en respondent beskriver att ”han kan inte bättre ändå…” Sen beskriver 

respondenten även att ”om man får hjälp och stöd i sin diagnos kan man nog 

lära sig att förstå den och då mår man kanske bättre än när man bara 

misslyckas hela tiden och inte förstår varför”. 

 

Sedan menar några av respondenterna att diagnosen kan användas som ett 

rättfärdigande av sitt beteende. Temat beteende och rättfärdigande uppdagas 
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när, som respondenten säger ”…diagnosen används som ett rättfärdigande…”. 

Här menar respondenten att diagnosen är som en mantel för ett visst beteende: 

”… så förklarade eleven att han hade slagits men det var bara för att han hade 

ADHD…”. Eller ”jag kan inte vara tyst för att jag har ADHD… då får man ju 

säga vad man vill liksom.”. Respondenterna talar också om ett beteende som 

kan leda till en avvikelse, ett beteende som inte är socialt accepterat och att 

denna avvikelse kan leda till ett eventuellt utanförskap.  

 

Medicin är ett fenomen som samtliga respondenter på ett eller annat sätt 

vidrört. Respondenterna menar att med hjälp av diagnosen kan eleverna eller 

barnen bli tilldelade medicin som genererar ett lugnt beteende som gör att de 

kan fungera i sociala sammanhang: ”…barn som har fått medicin blir mycket 

lugnare och fungerar i gruppen på ett annat sätt än tidigare”.  

 

7. Analys och resultat 
 
Resurser var ett av de teman som förekommit i de intervjuer som har gjorts. 

Via diagnos kan alltså skolan få förmåner till klassen i form av en 

specialpedagog eller fritidspedagog vilket innebär att fler elevers beteende kan 

stimuleras och att individen blir sedd. Heidegren (2009) påstår att vi först kan 

uppnå en social identitet när vi åstadkommer det som vi, enligt omgivningen, 

bör åstadkomma. För att bli erkänd för den man är krävs det därför att handla 

och agera så som omgivningen begär. Det är därför viktigt att kunna läsa av de 

sociala normerna för att kunna veta vad det är man ska åstadkomma. 

(Heidegren, 2009, 48 ff.) Detta kan kopplas samman med Ingstads (2015) teori 

om sjukroll. Här menar Ingstad att sjukroll är ett synsätt från samhället på 

sjukdom. En människa som besitter en sjukroll har samhället som sin 

primäraktör, vilket i sin tur besitter ett inflytande i vad som är sjukt eller 

onormalt. Genom att ge individen en sjukroll belyser också primäraktören – 

samhället - individens möjligheter till rättigheter och befriar individen från 

vissa förpliktelser. (Ingstad, 2015, 40)  

 

Diagnosen blir, i detta sammanhang, ett redskap för att elevens behov ska 

kunna bli tillgodosedda samtidigt som den kan erkänna individen i fråga utan 



 

 26 

att denne egentligen uppnår det omgivningen begär. Det tillfogas rättigheter i 

form av resurser som i sig kan innebära mindre grupper och fler lärare.  Dessa 

rättigheter, som tillgång, kan stimulera den diagnostiserade elevens behov. 

Alltså, genom att tillgodose människan och hennes behov innebär det att man 

också bejakar henne.  

 

Temat bemötande säger oss att fritidspedagogerna inte kan bemöta ett barn 

med diagnos på samma vis som de bemöter ett barn utan diagnos. För att 

kunna bemöta ett barn med diagnos på bästa sätt behöver fritidspedagogerna 

vara medvetna om hur individen bör bemötas. Ingstad (2015) talar om 

sjukdomar som utan tvivel anses vara ”riktiga” och om sjukdomar som är 

något mer diffusa. Gällande det senare är det omgivningens uppfattning som är 

högst avgörande för om sjukdomen kommer att bli socialt accepterad eller inte. 

(Ingstad, 2015, 38 ff.) Genom att bemöta en elev med diagnos på rätt sätt 

indikerar man också på att diagnosen har blivit socialt accepterad. När 

fritidspedagogerna tar hänsyn till den enskilda elevens behov visar de också en 

acceptans för elevens förklarade problematik.   

 

Heidegren menar att ett erkännande omfattar så mycket mer än att bara känna 

igen någon. Han menar att man måste inrikta sig på att kunna respektera 

individen som man bemöter och att ge individen ett löfte om på vilket sätt man 

kommer att bemöta denne hädanefter. (Heidegren, 2009, 18 f.) Detta gör 

fritidspedagogerna när de går fortbildningar och får kunskap om hur 

bemötandet av en diagnostiserad elev ska gå till.  

 

Temat föräldrar påvisar två sidor av samma mynt. Samtidigt som föräldrarna 

upplever att det kan vara skönt att ens barn får en förklaring till sitt beteende 

kan också andra föräldrar uppleva rädsla för att deras barn ska bli stämplade. 

Några föräldrar kan uppleva att ett beteende, oberoende om det finns en 

diagnos eller inte, är skamligt. Det kan också uppfattas som en lättnad för vissa 

föräldrar att det inte är deras fel medan andra föräldrar kan se det som ett 

tecken på dålig uppfostran.  
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Vad gäller skam beskriver Heidegren (2009) skam som en motsättning till ära. 

Heidegren menar att ära inte är något som enbart är knutet till den särskilda 

individen utan att ära kan vara bunden till något större – som en familj. Detta 

innebär att när den enskilda individen handlar eller agerar på ett sätt som faller 

utanför ramarna för vad som anses vara normen, påverkas äran för hela 

samfälldheten. (Heidegren, 2009, 53) Detta går att koppla samman med ovan 

beskrivna företeelse om skam. När ett visst beteende, som anses vara utanför 

normen inträffar, blir det inte enbart en skam för individen ifråga, utan också 

för exempelvis föräldrar. Det är alltså ett beteende snarare än diagnosen som är 

skamligt.   

 

När det är ett beteende snarare än en diagnos som är skamligt kan det kopplas 

till Ingstad (2015). Hon menar att när ett beteende väl har blivit definierat som 

en sjukdom kan omgivningen acceptera ett tillstånd som utan diagnos hade 

varit skamligt och onormalt (Ingstad, 2015, 38 ff.). Med detta sagt upplevs ett 

beteende bli socialt accepterat tack vare den satta diagnosen. Precis som vissa 

av föräldrarna upplever innebär ett avvikande beteende en skamkänsla i högre 

bemärkelse än själva diagnosen. Diagnosen kan alltså upplevas vara en lättnad 

för föräldrarna.  

 

Diagnosen, enligt tidigare avsnitt, tenderar inte att påverka vänskapskretsen i 

speciellt hög grad. Detta för att eleverna inte alltid är medvetna om att ett annat 

barn innehar en diagnos, det handlar snarare om beteendet hos eleven. Dock 

kan en diagnos medföra en resurs för eleven som kan inkludera eleven i sociala 

sammanhang. Detta går att sammankoppla med vad Heidegren (2009) 

beskriver om att sätta gräns för sitt ”egenintresse”. Heidegren menar att man 

inte kan bete sig hur som helst mot varandra. För att kunna bejakas måste man 

också kunna bejaka och för att kunna bejaka måste en gräns sättas för ens 

egenintresse. (Heidegren, 2009, 69) Eleven kunde bara interagera med sina 

klasskamrater om resursen fanns på plats. Resursen kan i detta fall alltså ses 

som en gräns för elevens ”egenintresse”/beteende och kan därför inkludera 

eleven i sociala sammanhang.  
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När en diagnos har satts tenderade fritidspedagoger, vuxna och elever få en 

förståelse för hur de skulle gå tillväga i behandlandet av eleven. De fick också 

en förklaring till elevens beteende och därmed kunde förstå beteendet. 

Gällande Ingstad (2015) talar hon om ett beteende som blir förståeligt och 

socialt accepterat efter att individen fått sin sjukroll. Genom att få sitt beteende 

bekräftat och rättfärdigat kan också beteendet bli begripbart för andra (Ingstad, 

2015, 40).  

 

Anpassningen skedde i samband med när omgivningen väl visste hur de skulle 

bete sig mot den diagnostiserade eleven och då kunde de också anpassa sig där 

efter. Heidegren (2009) talar just om självaktning och en positiv självbild och 

hur vi uppnår den via andra människor, för hur andra ser på en. En positiv 

självbild omfattar att man är kapabel till att kunna bekräfta sig själv. Genom att 

andra får en förståelse för den man är kan också självrespekt byggas upp. 

(Heidegren, 2009, 28) Detta skulle kunna kopplas till när fritidspedagogerna, 

vuxna och eleverna kan anpassa sig och förhålla sig förståeligt till den 

diagnostiserade eleven.  

 

Temat beteende handlar om hur ett beteende kan rättfärdigas med hjälp av en 

diagnos. Alla respondenter har vid något tillfälle berört ämnet beteende och 

hur denna aspekt präglar elevers vardag. En av de intervjuade 

fritidspedagogerna berättade hur vissa elever kunde rättfärdiga sitt beteende 

genom att ”skylla” på att de har en diagnos. Detta gör, enligt eleverna själva, 

att de är tillåtna att bete sig på ett sätt som inte är socialt accepterat som till 

exempel slåss eller skrika.  

 

Som tidigare nämnt har Ingstad (2015, 40) skrivit om hur en person som har 

blivit tilldelad en sjukroll får tillgång till vissa särskilda rättigheter samt blir 

friad från vissa skyldigheter. Detta kan jämföras med elevernas medvetenhet 

om att deras beteende kan rättfärdigas med hjälp av deras diagnos på ett sätt 

som inte fungerar för elever utan diagnos. Diagnostiserade elever har på något 

sätt, via omgivningen, blivit medvetna om hur detta rättfärdigande av deras 

beteende fungerar och lärt sig att använda det själva. Heidegren (2009, 28) 
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förklarar bland annat att en viktig del av erkännande är erkännande av sin roll i 

sociala sammanhang. Att ta sig an sin roll innebär att inte vara socialt osynlig 

och genom erkännande av sin egen roll leder det till ett slags erkännande från 

omgivningen (Heidegren, 2009, 28). Elever som använder sin diagnos som ett 

sätt att rättfärdiga sitt beteende tar sig också an sin sociala roll. De lever sin 

roll fullt ut för att sedan rättfärdiga sitt beteende med sin diagnos, eller, med 

denna roll som de har blivit tilldelade i sociala sammanhang.  

 

Utifrån ovan skrivna analys framställs också en begränsad sanning då vi 

försökt få förståelse för relativistiska tankegångar, så som hermeneutiken. Det 

faller det sig nödvändigt att återupprepa arbetets frågeställning som lyder: Hur 

fungerar diagnosen, som social konstruktion, för erkännandet av elever utifrån 

fritidspedagogers erfarenhet?  

 

Diagnosen, som en social konstruktion, har visat sig ligga till grund för 

erkännande av elever i olika sammanhang. Elever med diagnos blir på ett eller 

annat sätt erkända i alla de teman som förekommer i analysen. Som 

fritidspedagogerna har nämnt och som vi har sammankopplat med arbetets 

teoretiska perspektiv, förekommer resurser som ett slags erkännande av eleven. 

Erkännandet sker när den enskilda individen inte klarar av de krav eller normer 

som ställs från omgivningen. Resursen finns då där som stöd för eleven att, 

kanske inte helt, men bättre klara av det som omgivningen begär. Diagnosen 

blir då ett redskap för att nå dessa resurser som kan vara avgörande för hur 

eleven ska klara sig i sociala sammanhang. Via resursen blir elevens behov 

tillgodosett och eleven får därmed ett erkännande för vad den är i behov av.  

 

Genom att ge fritidspedagogerna utbildning för hur ett bemötande ska ske med 

en diagnostiserad elev kan de förebygga felaktigt bemötande av eleven. Detta 

kan då hjälpa elever med diagnos att inte känna sig missaktade utan snarare 

bejakade vilket resulterar i en mer positiv självbild som sen leder till ett 

erkännande av sig själv via andra. Erkännandet handlar inte enkom om att 

känna igen någon, utan om att respektera och bemöta individen rätt.  

 



 

 30 

För föräldrar kan diagnosen fungera som ett erkännande men samtidigt som 

något skamligt. Erkännandet sker för föräldrarna när de inser att det inte är 

deras fel att barnet innehar ett visst beteende. Att inneha en diagnos kan 

innebära en förbättrad vänskapskrets för en elev då nödvändiga resurser kan 

sättas in som stöd i sociala sammanhang. När en diagnos sätts på en elev ökar 

också omgivningens förståelse för elevens beteende vilket omfattar ett 

bejakande av individen. Eleven erkänns i sin sociala roll.  

 

Genom att omgivningen tillskriver en elev en sjukroll med en diagnos, kan 

man också hjälpa dem in i sociala sammanhang genom att begränsa och 

vägleda deras beteenden så att det faller sig inom normen. När detta gjorts, och 

omgivningen är tillfreds med individen kan också individen/eleven bli erkänd. 

När inte alla kännetecken för ära fullgörs är det lätt att hamna utanför 

normramarna. Genom att falla utanför dessa ramar leder det till ett utanförskap 

(Heidegren, 2009, 53). Diagnosen, som en social konstruktion, fungerar 

därmed som ett erkännande då den inbjuder till det som anses vara normen. 

Inte för att den som innehar en sjukroll kommer stå för vad som är normen, 

utan för att en individ med denna sjukroll ska kunna vara ”sig själv” utan att bli 

stigmatiserad. Alltså, eleven blir indirekt erkänd via hjälpmedel och inte direkt 

erkänd för den de är. Hade elever blivit erkända för den som de är hade 

eventuellt inte diagnosen varit nödvändig för omgivningen. 

 

7.1  Diskussion 
 

I vårt arbete har vi kommit fram till att diagnosen indirekt används som ett 

erkännande. Erkännande påvisas i samband med när individens behov blir 

tillgodosett. Detta kan ske när eleven inte själv kan interagera med andra 

elever, eller när eleven behöver annat stöd för att stimulera sitt behov. 

Diagnosen fungerar därmed inte som ett direkt erkännande av individen för så 

som den är. Diagnosen fungerar snarare som ett sätt för att kunna nå 

hjälpmedel i syfte att få eleven att falla innanför normramarna, vilket då leder 

till ett erkännande.  
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Detta resultat grundar sig i att fritidspedagogerna har fått tala ganska öppet och 

fritt om sin erfarenhet av elever med diagnos. Detta var möjligt tack vare den 

semistrukturerade intervjun som vi använde oss av. Det gjorde det också 

möjligt för oss som intervjupersoner att kunna ställa följdfrågor och följa upp 

de svar som vi ansåg vara relevanta och intressanta för detta arbete. Hade vi 

innehaft en mer strukturerad intervju hade vi eventuellt kunnat missa 

intressanta svar. Vid intervju nummer 3 blev vi återkommande avbrutna i det 

lärarrum som vi satt i. Vid upprepade tillfällen kom det in personal vilket 

gjorde att vi blev avbrutna. Vid ett senare tillfälle fick också lärarna rast och 

kom och satte sig i lärarrummet. Detta är en omständighet som har kunnat 

påverka det resultat vi har kommit fram till. Det kan ha påverkat resultatet på 

så vis att respondenten inte kände sig trygg med att prata helt fritt om sina egna 

erfarenheter när andra lärare var närvarande.  

 

Vad som också har påverkat vårt resultat är utbudet av utbildade 

fritidspedagoger. Detta gav oss en ganska liten valmöjlighet. Det är också lätt 

att spekulera kring att om det fanns fler utbildad personal så hade fler elever 

blivit bemötta på ett korrekt sätt. Det är också lätt att spekulera kring penga-

frågan. Den leder oss in på tankar som att om det fanns mer lättillgängliga 

resurser för skolan så hade eventuellt behovet av att diagnostisera minskat. 

Mer resurser, i form av fler utbildade vuxna, hade också eventuellt kunnat 

minska behovet av diagnostisering då fler individer hade kunnat bli sedda. 

 

Genom att fritidspedagogerna fick tala öppet och fritt hamnade ofta deras 

tankar kring resurser. Resurser har nämnts som en fördel, inte bara för den 

enskilda, utan också för omgivningen. Heidegren menar att ett erkännande av 

en individ sker när en människa erkänner en annan människa för så som den är. 

Vad vi kan se här är att individen inte är sin diagnos utan eleven innehar 

snarare ett beteende som inte är accepterat. Detta beteende faller sedan inom en 

diagnos för att kunna falla inom ramarna för vad som anses vara ett ”normalt” 

beteende.  
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Diagnos som ett erkännande i sociala sammanhang har påvisats i denna studie 

samt att eleven blivit erkänd när hen blivit tilldelad en sjukroll. Vad som kan 

ses som problematiskt är de elever som innehar ett beteende som ter sig 

problematiskt i sociala sammanhang och inlärningsprocesser men som inte 

faller under en diagnos. Detta kan leda till att individen inte får det stöd och 

den hjälp som den är i behov av. Utan en sjukroll kommer omgivningen inte att 

acceptera elevens eller individens beteende vilket leder till en stigmatisering.  

 

Vad som hade varit intressant att senare undersöka är de elever som befinner 

sig utanför kriterierna för en diagnos men ändå faller utanför normen. Det 

intressanta hade varit att se om individerna blir stigmatiserade eller om de via 

en tillskriven social roll kan upprätthålla ett erkännande från andra. Det hade 

också varit intressant att utforma en studie där man kan säga något om det 

generella. Det intressanta med att säga något om det generella ligger i att 

kunna påvisa någon slags struktur. Vad som också hade varit intressant är att 

göra en mer djupare studie genom att fokusera på ett av alla dessa teman som 

vi har tagit upp i detta arbete. Ett exempel kan vara föräldrars erfarenhet av 

sina egna barn med diagnos.  
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Bilaga 1 

 
Information till intervjupersonen  

Denna studie syftar till att undersöka hur diagnos som en social konstruktion 
påverkar erkännandet av en elev utifrån fritidspedagogers erfarenhet. 
Fritidspedagoger som undersökningspersoner har valts i syfte om att de har ett 
brett socialt nätverk och att få studier tar hänsyn till fritidspedagogers erfarenheter. 
Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som studerar samhällsvetarprogrammet 
med inriktning sociologi. Vi är nu inne på vår sista termin och skriver därmed vårt 
examensarbete på kandidatnivå. 

Studien vänder sig till dig som är fritidspedagog på en av skolorna inom Dalarna. 
Studien kommer att genomföras med intervjuer vecka 17, 2018. Intervjun beräknas 
ta runt 60 minuter. Deltagandet är frivilligt och du får när som helst avbryta 
deltagandet utan motivering. Intervjun kommer att spelas in med förutsättning att 
du som respondent samtycker till detta. Vidare ska svaren transkriberas vilket du 
sedan kan ta del av om så önskas. Svaren ska behandlas med högsta möjliga 
konfidentialitet och respondenten kan, som sagt, avbryta intervjun när som helst. 
Materialet kommer endast att användas till denna studie.  

Härmed tillfrågas du om att delta i denna studie. Det går bra att ge besked via 
telefon eller via mail. Ansvariga för denna studie är studenterna Cornelia Mulder 
och Aleksandra Szelag samt handledaren Ingrid Grosse. Har du eventuella frågor 
vad gäller studien får du mer än gärna höra av dig till någon av oss.  

 

Tack för din medverkan!  

Författarna till arbetet:  

Aleksandra Szelag 
telefonnummer: 0767025968 
e-mail: aleks.szelag@hotmail.com 	
 
Cornelia Mulder 
telefonnummer: 0706191926  
e-mail: cda.mulder@outlook.com  

Handledare: Ingrid Grosse  
Uni. Lektor sociologi  
igr@du.se  
023-778061  
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Bilaga 2 
 

 
Intervjuguide   

Tema: Diagnos och erkännande  

1. Vad är din befattning på denna skola?  

2. Vilken erfarenhet har du av elever med diagnos?  

3. Vad anser du om diagnostisering av elever? 

4. Hur upplever du att vänskapskretsen ser ut för en elev med stökigt beteende som 
har en diagnos jämfört med en stökig elev som saknar diagnos?  

5. Hur upplever du att elever med diagnos blir bemötta?  

6. Har du erfarenhet av en elev som tidigare inte haft någon diagnos men sedan fått 
en? Berätta gärna om din erfarenhet.  

7. Har du erfarenhet av en elev som från början haft en diagnos? Berätta gärna om 
din erfarenhet.  

8. Har du några frågor eller finns det något som du vill tillägga?  

Tack för din medverkan!  

 


