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Abstract 

The purpose of this study was to describe how children of school age diagnosed with ADHD 

/ ADD experience their schooling. The questions used are: 

How does an ADHD / ADD diagnosis affect children's conditions in school? 

How do children with an ADHD / ADD diagnosis find that they are offered help and support 

in the school? 

How do children with an ADHD / ADD diagnosis experience being treated at school? 

  

The study was conducted with the help of eight respondents who were all school-aged and 

diagnosed with either ADHD or ADD. The collection of material was done through semi-

structured interviews and was subsequently processed using four sociological theories: 

stigma, interaction scheme, identity values and rules of conduct. The result showed that 

children with ADHD / ADD are to some extent neglected in their schooling when resources 

and knowledge about diagnoses are inadequate. The result also shows that a school for 

everyone can be achieved, but it requires more commitment and resources to be able to meet 

the students' individual needs. 

 

Abstrakt 

Syftet med denna uppsats var att skildra hur barn i skolålder med ADHD/ADD upplever sin 

skolgång. De frågeställningar som använts är: 

Hur påverkar en ADHD/ADD-diagnos barns förutsättningar i skolan? 

Hur upplever barn med en ADHD/ADD-diagnos att de erbjuds hjälp och stöd inom skolan 

Hur upplever barn med en ADHD/ADD-diagnos att de bemöts i skolan? 

  

Studien genomfördes med hjälp av åtta respondenter som alla var i skolålder samt 

diagnostiserade med antingen ADHD eller ADD. Insamlingen av material gjordes genom 

semistrukturerade intervjuer och bearbetades efteråt med hjälp av fyra sociologiska teorier: 

stigma, interaktionsordning samt identitetsvärden och uppföranderegler. Resultatet visade att 

barn med ADHD/ADD till viss del försummas i sin skolgång då resurser och kunskap kring 

diagnoser är otillräcklig. Resultatet visar även att en skola för alla går att uppnå men det 

krävs mer engagemang och resurser för att kunna bemöta elevers individuella behov. 

  

Nyckelord:  ADHD, ADD, Sociologi, Livsvillkor Skola, Förutsättningar, Goffman. 
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1. Inledning 

I juli 2014 skulle en förändring i klassrummen ske, det skulle bli en förändring som 

underlättade både för lärare och elever med behov av stöd och hjälp. Ändringen av skollagen 

(2010:800) skulle innebära snabbare anpassning och hjälp för de elever som riskerade att inte 

nå kunskapskraven. Det skulle även reducera det administrativa arbetet innan ett 

åtgärdsprogram kunde inrättas för den drabbade eleven men det blev nästintill motsatt effekt 

enligt Skolvärldens (2018) undersökning. Svaren i undersökningen visar hur barn med 

neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) inte får de stöd och hjälp de faktiskt behöver i sin 

skolmiljö, och att lärarna har ingen möjlighet att ge dem en likvärdig undervisning. Lärarnas 

anmälningar och bedömningar om elever med behov av stöd möter allt för ofta responslöshet 

och motstånd från skolledningar, vilket gör att läraren återfår eleven som egentligen behöver 

extra anpassad undervisning. Nästan en tredjedel av lärarna som svarat på enkäten anser att 

skolan lyckas ganska dåligt med undervisningen för barn med NPF, vilket följs upp med att 

hälften av lärarna anser att elever med behov av stöd i skolan inte får det. Lärarna har varken 

resurser eller kunskapen för att kunna bedriva anpassad undervisning visar en studie från 

Karolinska institutet där deras resultat visade att en lärare av tjugo ansåg sig ha tillräcklig 

utbildning för att kunna bedriva undervisning för NPF. Oron för hur undervisning ska kunna 

bedrivas ökar då socialstyrelsen redovisar att det är cirka tre till sex procent av alla barn i 

skolåldern som har ADHD/ADD (Skolvärlden 2018). Skolan har enligt Skollagen (2010:800) 

ett ansvar, det ansvaret innebär en säkerhet gentemot alla barn och ungdomar om en lika 

utbildning. Skolan besitter även en skyldighet enligt skollagen att hjälpa barn eller ungdomar 

som har av olika skäl sämre förutsättningar att nå de mål som finns. Barn ska få den 

uppmuntran och motivationen som de behöver för att utvecklas både individuellt och 

intellektuellt och den stimulansen ska vara väl grundad i deras individuella förutsättningar för 

att kunna få dem att möjliggöra sig själva så långt det går i enlighet med utbildningen. Därför 

säger skollagen (2010:800) att om en elev genomgår en utredning som sedan visar på ett 

behov av särskilt stöd skall detta erbjudas.  

  

ADHD/ADD – attention deficit/hyperactivity disorder, är enkelt förklarat en 

funktionsvariation. De karaktäriserande dragen är oftast koncentrations, impulssvårigheter, 

samt svårigheter med att planera och organisera sin vardag. Dessa karaktärsdrag är 

egenskaper som behöver fungera för att klara en dag i skolan vilket innebär stora problem för 
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individen när brister i stödet uppstår. För det är just det som ovan nämnda granskningar visar 

på, att det brister i stödet för dessa individer i behov av stöd för de egenskaper de har extra 

eller saknar. Den sociologiska problematik som denna studie vill belysa är att skolan är en 

miljö som innehar stor roll i den unges liv, vilket gör att de är extra sårbara när det kommer 

till brister i skolsystemet. Lundquist (2017) skriver i Jämställdhetsrapporten 2017, skillnader 

i livsvillkor i Göteborg om hur livsvillkoren bestämmer hälsan och hur människors bland 

annat uppväxt och utbildningsmöjligheter kan skilja sig mellan olika grupper och på så vis 

skapa ojämlikheter i hälsan. Att Sveriges befolkning har god hälsa innebär att fler individer 

kan bidra på ett sätt som är fördelaktigt för hela samhället. Därför spelar skolan en viktig roll 

i välfärdssystemet och bör kunna leverera god kvalitet, tillgänglighet och bemötande 

(Lundquist 2017). Så för de barn som befinner sig i en problematisk tid eller situation under 

skolgången blir ouppnådda mål en säkerhetsbrist men även ett stort nedslag. Därför besitter 

skolan ett särskilt stort ansvar för barn med funktionsvariationer, då inte alla barn kan axla 

den förväntning om eget ansvar som faller på barnen ju högre upp i klasser de kommer. 

Organisering av studietiden kan bli en extra börda för elever som inte har förmågan att 

strukturera och planera och behöver därför ett extra stöd i just denna delen medan andra 

kanske behöver mer tid för inlärning eller kortare lektioner med inslag av fysisk aktivitet. 

Skolan behöver därför utforma tekniker, strategier och undervisningsformer för att skapa en 

skola för alla. 

  

2. Syfte 
Syftet med studien är att skildra upplevelsen av elever som diagnostiseras med ADHD/ADDs 

skolgång. Vi som författare vill undersöka hur en ADHD/ADD-diagnos påverkar barns 

möjlighet till likvärdig utbildning. 

  

2.1 Frågeställning 
Huvudfråga 

Hur påverkar en ADHD/ADD-diagnos barns förutsättningar i skolan? 

 

Underfrågor 

Hur upplever barn med en ADHD/ADD-diagnos att de erbjuds hjälp och stöd inom skolan? 

Hur upplever barn med en ADHD/ADD-diagnos att de bemöts i skolan? 
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3. Begreppsdefinition 

3.1 ADHD 
ADHD är en förkortning av engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder och kallas 

på svenska för hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. ADHD klassas som ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder som innebär överdriven aktivitet, rastlöshet, impulsivitet 

men även bristande koncentrationsförmåga samt att bibehålla fokus på en specifik uppgift 

Riksförbundet attention (2019) 

  

3.2 ADD 
Den variant av ADHD som domineras av svåra uppmärksamhetsproblem kallas ibland för 

ADD (attentiondeficit disorder). Detta visar sig bland annat i återkommande slarvfel, 

svårigheter med att fokusera, organisering av uppgifter, att följa instruktioner och ohörsamhet 

vid tilltal Gillberg (2016) 

  

3.3 Barn i skolålder 
Med barn i skolålder menar vi som författare elever som deltar i undervisning på antingen 

lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet eller gymnasienivå. 

  

3.4 Funktionsvariation 
Vi som författare har valt att inte använda begreppet funktionsnedsättning då vi anser det vara 

problematiskt eftersom det kan tolkas olika och kan ses som värderande eller exkluderande. 

Därför väljer vi istället att använda oss av begreppet funktionsvariation som enligt NE (2019) 

har den grundläggande tanken om att alla personer har en typ av funktionsvariation eftersom 

alla har olika unika uppsättningar av förmågor i varierande grad. 
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4. Bakgrund 

4.1 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring ämnet barn med ADHD/ADD i skolmiljö. 

Fyra vetenskapliga arbeten och en bok har med noggrannhet valts ut och rubricerats. 

  

4.1.1 Information om ADHD/ADD 
ADHD/ADD har troligtvis alltid funnits men upplevs idag som en ökande diagnos, detta 

beror sannolikt på att kunskapen och forskning kring ADHD/ADD blivit större och mer 

allmän, både inom vård, skola och allmänheten. Diagnosen är vanlig bland ungdomar och 

barn, och socialstyrelsen (2014) räknar med att ungefär fem procent av skolbarnen i Sverige 

har ADHD/ADD. Hur symptomen yttrar sig är väldigt individuellt och kan förändras under 

individens liv, ett symtom som är utmärkande och starkt hos någon kan vara relativt dolt hos 

någon annan. Barn med en ADHD/ADD-diagnos löper en större risk för att drabbas av mer 

introverta problem såsom ångest, nedstämdhet eller depression. Även andra psykiatriska 

problem som trotssyndrom eller uppförandestörningar kan förekomma (Socialstyrelsen 2015) 

 

4.1.2 Hjärnspöken, damp och hotet mot folkhälsan 
I sin bok hjärnspöken, damp och hotet mot folkhälsan skriver den svenske sociologen Eva 

Kärfve om hur den nyetablerade diagnosen “DAMP” presenterats som ett hot mot folkhälsan. 

Hon har kritiskt undersökt och granskat den forskning som gjorts i Sverige kring diagnosen 

och ger läsaren en både skrämmande och lärorik inblick i hur hundratusentals barn som 

tidigare ansetts friska nu anses ha en “hjärndysfunktion”. Begreppet damp har sin 

utgångspunkt i MBD (minimal brain dysfunction) och Kärfve (2000) menar att begreppet 

damp är MBD fast utvecklat med små aspekter från ADHD. Konsekvensen av detta är att 

barn som anses ha en damp-diagnos förutsätts inte ha ett normalt psyke utan någon typ av 

hjärndysfunktion som förklarar deras åkommor (t.ex. ångest) och beteenden. Kärfve (2000) 

beskriver hur barn som inte klarar skolan troligen har funnits lika länge det funnits skolor och 

även innan det, så att det skulle anses vara ett nytt folkhälsoproblem ställer hon inte sig 

bakom. Vidare skriver hon “Jag vill för ögonblicket bara peka på “symptomens” alldaglighet, 

att springa omkring mer än vad som anses lämpligt pekar mer på störningar i det sociala 

rummet än i hjärnan.” Christopher Gillberg som är en av de neuropsykiatrier som lanserade 

begreppet på 1980-talet menar att barn med damp snarare anses vara offer för den egna 

biologin, dvs att problemet är biologiskt och aspekter som sociala missförhållanden eller 
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övergripande samhällsförändringar inte tas hänsyn till, vilket Kärfve (2000) ställer sig starkt 

kritisk till. Hon menar att barn i underprivilegierade skolor, med underutbildade lärare, för 

stora klasser etc. präglas av samma miljöer både hemma och i skolan, vilket leder till att 

fokus flyttas från skolarbete till att prata med varandra. Att de inte koncentrerar sig innebär 

inte att de har damp utan Kärfve (2000) menar att de beter sig precis som alla barn skulle 

göra under liknande omständigheter och förutsättningar. Sammanfattningsvis är Kärfves 

(2000) bok avsedd att granska de påståenden om att det finns neurologiska störningar i 

hjärnan som är orsaken till vissa beteenden hos barn. 

  

4.1.3 En skola för alla! Om barns och ungdomars rätt till delaktighet 
Hur bemöts en grupp individer som alla är olika, och ingen har lika förutsättningar på bästa 

sätt? Artikeln En skola för alla! Om barns och ungdomars rätt till delaktighet skriven av Peg 

Lindstrand & Jane Brodin (2007) tar upp just detta, och hur de olika perspektiven ser på en 

skola just för alla. Skolan skall vara en miljö som andas inklusion, den ska bidra till 

gemensamhet och ge alla en givande skoltid som just exakt inkluderar. Lindstrand & Brodin 

(2007) menar att det alltid funnits elever som inte når upp till den normativa elev standarden 

som är satt i de svenska skolorna, då just normativa eleven inte har den där extra centimetern 

på sin ram som vissa andra elever har. Detta gör alltså att de med den där extra centimetern 

ramlar utanför och har svårt att tillgodose den kunskap som förmedlas i klassrummet och 

under skoltidens gång. Skolväsendet har under årens gång försökt att göra insatser för dessa 

typer av elever och försökt limma ihop deras ramar så de ska kunna passa in i den där vanliga 

ramen som skolan är formad efter, men hur kan en person med det där extra tryckas in i något 

som är för litet utrymme? Det är där problemet uppstår då ” de som anser sig vara normala 

sätter gränserna för resten av befolkningen” – Peg Lindstrand och Jane Brodin 2007. En av de 

viktigaste frågorna som Lindstrand & Brodin (2007) tar upp i artikeln är hur säker 

diagnostiseringen egentligen är, går det att lita på den när de kommer till neuropsykiatriska 

problem som ADHD, DAMP/MBD dvs. koncentration och uppmärksamhetsstörningar? Detta 

är diagnoser som berör inte bara barnets skolgång utan hela vardagen. Hur bemöts dem i 

skolans värld och hur formas undervisningen gentemot ett barn som är helt unikt, och som 

har sin helt egna förutsättning till att vara lyhörd för information och kunskap? Jo oftast 

hamnar ansvaret på individen själv att tillgodose kunskapen som förmedlas, även om 

kunskapen förmedlas i en annan form än den normativa skolgången. Detta tankesätt gör att 
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många får problem och finner en enorm stress och som tillslut mynnar ut i tex. skolkning, 

bristande skolgång och på lång sikt ett utanförskap långt ifrån samhällets normer och regler. 

  

4.1.4 Tillgänglighet för alla i skolan En kartläggning av den fysiska, sociala 

och pedagogiska miljön i förskolor och skolor i SPSMs mellersta region. 
I Tillgänglighet för alla i skolan En kartläggning av den fysiska, sociala och pedagogiska 

miljön i förskolor och skolor i SPSMs mellersta region genomför Eva Skogman (2012) ett 

samarbete mellan Mälardalens högskola och SPSM (statens skolverk, statens skolinspektion 

och specialpedagogiska skolmyndigheten) där syftet är att kartlägga “Tillgänglighet för 

vem?”. Det Skogman (2012) kartlägger är tillgänglighet i förskolor och skolor i SPSMs 

mellersta region samt hur kommunen erbjuder alla barn/elever en tillgänglig utbildning. 

Skogman (2012) menar att skolans undervisningsmiljöer ska vara utformade på ett sådant sätt 

att alla barn/elever, oavsett funktionsvariation eller inte ska ha möjlighet att nyttja alla miljöer 

och få tillgång till samma utbildning i skolan. Hennes resultat sammanfattar hon genom att 

förklara hur skolor som drivs av en traditionell undervisning brister i inkludering och 

tillgänglighet eftersom de är mer kategoriska gentemot elever i behov av särskilt stöd även 

om lärarna börjat reflektera över en förändring. I de skolor som kan klassas som mer 

progressiva så har utvecklingen kommit längre och leder således till en mer inkluderande och 

tillgänglig skolgång. Skogman (2012) talar återkommande om en skola för alla som länge har 

varit ett mål för den svenska skolan och det ligger nära begreppet inkludering. Det innebär 

alltså att skolans miljöer ska vara anpassade till alla elever oavsett vilka förutsättningar de 

har.. Skogman (2012) menar att begreppet inkludering på detta sätt ställer tydliga krav på 

skolan som institution både när det gäller det fysiska, sociala och pedagogiska. Alla barn / 

elever i skolan är olika och ska ha rätten att vara just olika utan att hamna utanför och ha 

samma tillgänglighet till utbildning. 

  

4.1.5 Från barn till elev i riskzon: En analys av skolan som 

kategoriseringsarena 
Marianne Lundgren (2006) skriver i sin avhandling om hur politikens utbildningstanke har 

sedan länge haft en målsättning om att skapa en skola för alla. Hennes syfte med studien är 

att beskriva hur barn i skolan kan bli föremål för sociala konstruktioner som tilldelar dem 

roller som elever i riskzon. När barn i riskzon eller barn med särskilt behov ska klassificeras 

granskad de avvikande beteende som uppkommer i relation med den normaliserade 
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strukturen. Detta menar Lundgren (2006) blir problematiskt då de bidrar till en konstruktion 

av de ”fattiga barnet” som är inkompetent och svagt och som är i behov av diagnos som en 

slags kompensation eller hjälp från samhället. Lundgren (2006) menar att klassificering inte 

nödvändigtvis bör ses som något ont om det används på rätt sätt och att de gynnar individer 

som tar del av det särskilda stödet. Men om diagnostiseringen eller klassificeringen inte 

används på rätt sätt kan den typ av identifiering bidra till en hjälplöshet eller framkalla ett 

beroende och i värsta fall alienera personen. Kategoriseringen av elever som nämnt innan 

sker efter en normaliserad tanke och normaliserat direktiv och förutsättningarna för de som 

inte passar in anses då onormal. Elevens möjligheter minimeras och en konsekvens blir ett 

misslyckande för individen, familjen och skolgången i sin helhet och där barnet blir 

syndabocken. Problematiken i detta är att skolan återhämtar sig då det är en del av ett system 

medan barnet och dess familj får en bestående problematik. Det är alltså en skola för alla – 

normativa barn, då skolan i dag andas frihet, ansvarstagande och flexibilitet. Barnet ska alltså 

se sina egna möjligheter och skapa egna villkor för att själv utforma sin skolgång och 

utvecklas genom den. Detta gör att resultaten av Lundgrens (2006) avhandling visar på hur 

barnet blir ensam och utlämnad när barnet inte passar in i den normaliserade tankekartan, 

  

4.1.6 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD 
I Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD så har Skolinspektionen 

(2014) som uppdrag att granska den utbildning samt pedagogisk verksamhet som 

myndigheterna har tillsyn över. Skolinspektionens huvudsyfte med denna typ av 

kvalitetsgranskningar är att främja utveckling genom att tydliggöra förbättringsområden för 

att i större utsträckning kunna nå verksamhetens mål inom ett visst område, men även att 

identifiera sådant som fungerar bra. Resultatet av rapporten visar att skolorna som granskats 

behöver förbättra sitt arbete när det gäller kartläggning av elevernas olika behov och 

förutsättningar, men även när det gäller att anpassa undervisningen utifrån dessa faktorer och 

kontinuerligt följa upp och reflektera över de åtgärder som vidtagits. Granskningen visar att 

de anpassningar som skolorna faktiskt genomför ofta är generella och allmängiltiga och trots 

att det finns en medvetenhet om vikten av stöd till elever med funktionsvariation hos både 

rektor och personal så resulterar det ofta i en basanpassning. Denna typ av anpassning 

innebär att lärarna försöker tydliggöra undervisningen i början och slutet av en lektion, vilket 

inte är tillräckligt för att tillgodose de individuella behov som eleverna har. En av de faktorer 

som påverkar möjligheten att lyckas i skolan är den kompetens och engagemang som lärare 
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bidrar med. Så för att en lärare ska kunna ställa rimliga förväntningar och relatera det till 

elevers erfarenheter så kräver det att hen är medveten om behov och förutsättningar. Är detta 

inte identifierat menar Skolinspektionen (2014) att det blir svårt för läraren att ställa 

förväntningar eftersom hen inte vet om svagheter, styrkor, kunskap och utvecklingsområden. 

De belyser starkt att kunskapen kring ADHD är nödvändig för att kunna ge eleven möjlighet 

till bästa möjliga lärande och bemötande från lärare. 

  

4.1.7 Sammanfattning 
Tidigare forskning har bidragit till utformning av vår frågeställning samt vår studies syfte. Vi 

som författare valde dessa artiklar och bok då vi anser att de vara relevanta till vårt valda 

uppsatsämne. Artiklarna belyser och fördjupar förståelsen för hur barn med ADHD/ADD 

behandlas i skolan, möjligheter till delaktighet, inklusion, tillgång till hjälp/stöd och på vilket 

sätt skolan påverkar ett barns förutsättningar. Boken som valts kritiserar lanseringen av 

diagnosen DAMP och hjälper oss att se samband mellan miljö/samhällsfaktorer i relation till 

andra diagnoser (i vårt fall ADHD/ADD) och på vilket sätt det kan påverka ett barns 

utbildningsmöjligheter och utbildningskvalitet. Genom våra fyra artiklar och bok så har vi 

som författare fått en djupare förståelse som har berikat vår egna studie. Både i Lindstrand & 

Brodins (2007) och Lundgrens (2006) artiklar diskuterar de normativa standarder som sätts 

inom skolan och hur elever som inte uppfyller detta hamnar utanför och riskerar att inte få 

samma möjlighet till utbildning. Skogman (2012) och Skolinspektionen (2014) diskuterar 

mer tillgänglighet och möjlighet för elever att nyttja skolans lärandemiljöer på samma sätt, 

samt hur hjälp och stöd ska vara en självklarhet i skolan och inte något som ska komma efter 

problematiken uppmärksammats. 

  

 5. Teoretisk och begreppslig referensram 
I detta kapitel presenteras och förklaras de teorier som är betydande för vår uppsats. Vi har 

valt att tillämpa Erving Goffman i studien och använder följande teorier: stigma, 

interaktionsordning, identitetsvärden och uppföranderegler.  

  

5.1 Stigma 
Stigma är den typ av etikett eller känsla individer lägger vid en främlings identitet utan någon 

tidigare kunskap om vem personen är. Det är den första iakttagelsen av främlingens karaktär 

man använder sig av för att sätta främlingen i ett fack. Stigmatiseringen sker i tre olika typer 
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kroppsliga, fläckar på personliga karaktären och tribala. Det är genom dessa tre vi människor 

placerar och kategoriserar individen för att kunna förhålla oss till mötet. Den kroppsliga 

stigmatiseringen är synbara defekter av kroppen, såsom födelsemärken, att personen haltar 

eller saknar en arm. Den tribala eller stambetingade stigmatiseringen sker genom 

kategorisering av individer grundat i ras, religion eller nation. Men den del av stigmat vi som 

författare kommer använda oss av är fläckar på den personliga karaktär, det är ett stigma som 

uppdagar sig genom beteende, åsikter och fördomar. Personer som tilldelas denna typ av 

stigma kan vara t.ex. viljelösa, hemlighetsfulla, energiska, ohederliga och kan tilldelas en 

kategoriserad personlighet som kriminell, alkoholiserad, självmordsbenägen eller ouppfostrad 

(Goffman, 2014:12). Stigmastyrning är en process som konstant är i rullning, bollen rullar 

mellan individens självrannsakan och samhällets normsättande. Stigmastyrningen ligger både 

som ett ansvar för individen att anpassa sig och själv avgöra hur mycket hen vill avslöja, 

samtidigt som samhället styr det individuella stigmat genom normer och sociala 

grupperingar. Individen avgör själv vad som kan gynna hen i stunden, exempelvis kan en 

alkoholist medge sitt missbruk för en grupp på ett AA möte för att få stöd, medan samma 

person kan dölja det på jobbet för att ett medgivande i arbetsmiljö hade påverkat hen negativt. 

Alla människor bär på någon typ av brist som blir uppenbarad i någon form av social 

gemenskap. Det är på så sätt individer placeras i en av de sociala grupperingarna, exempelvis 

den avvikande rollen. Placeras en individ i denna grupp har hen gått ifrån det som anses 

tillhöra normaliteten för den sociala struktur individen befinner sig i till att vara avvikande. 

därigenom uppenbaras defekten och omgivningen tilldelar dig en stigmatisering och hen får 

antingen anpassa sig till stigmat eller förändra sin situation. (Goffman, 2014:137-143,164-

147,149-158). 

  

5.2 Interaktionsordning 
Goffman skapade en modell utifrån begreppet social ordning och använder sedan det som ett 

analytiskt redskap för att jämföra hur interaktionsordningen både avviker och 

överensstämmer med Parsons originalbegrepp (Goffman 1953:33-38). Tolkningen gav 

följande modell: 

 
1. Social ordning existerar där differentierad aktivitet utförd av olika aktörer är integrerad 

till en enhet. 

2. Aktörer kan förvänta sig av varandra att de uppför sig inom ramen för gängse moral. 
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3. Sådant uppförande säkras genom positiva och negativa sanktioner, belöningar och 

bestraffningar. 

4. Varje konkret social ordning existerar i ett större sammanhang och har relationer till sin 

sociala omgivning. 

5. När regler inte följs eller regler inte kan tillämpas vet inte deltagarna i den sociala 

ordningen hur de ska agera eller vad de kan förvänta sig av andra. 

6. Den som bryter mot regler är en regelöverträdare och den som konstant bryter mot 

regler är en avvikare. 

7. Den som bryter mot regler ska känna sig skyldig och ångerfull, medan den som 

drabbas av regelbrott ska känna sig indignerad. 

8. Brott mot den sociala ordningen leder till korrigeringar som syftar till att återupprätta 

ordningen. 

9. Individer utvecklar knep och tricks för att komma förbi men inte bryta mot den sociala 

ordningens regler och förbud. I syfte att uppnå privata intressen. 

Goffmans (1953) modell riktar sig både till individen som till systemet, där modellen 

gentemot systemet svarar med kaos och på individnivå mot moralen. Ordningen kan fallera 

om utveckling i individens liv går mot kaos eller normupplösning, och den kan byggas 

genom utveckling om individen lär sig hantera moralen och systemet genom att anpassa sig 

efter livsvärlden. Goffman (1953) redogör vid varje punkt i modellen hur de antingen avviker 

från den idealtyp i den sociala ordningen eller stämmer överens med den. Goffman 

reflekterade över de sanktioner som benämns i punkt tre och konstaterade att sanktionerna 

inom interaktionsordningen är moraliskt gillande respektive ogillande rättare än belöningar 

och bestraffningar. När det kommer till upplösning av regler och den skam som upplevs inom 

interaktionsordningen är det punkt fem Goffman (1953) tittar på. När någon brutit mot de 

sociala regler och begått ett regelbrott enligt interaktionsordningen sker ett försök till 

återupprättande av ordningen och kan då till således leda till förfall av ordningen enligt punkt 

åtta, därför försöker involverade individer för det mesta visa överseende för individen som 

begått regelbrottet och påtala snedsteget på ett hänsynsfullt sätt. Det finns flera punkter i 

Goffmans (1953) modell som avviker från den sociala ordningen som Parson myntade, och 

Goffmans förklaring till detta är att inom gränserna för ”conversational interaction” är 

överträdelse i den sociala ordningen vanlig och därför blir överseendet således nästintill en 

förutsättning för att det sociala skall fungera. 
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5.3 Identitetsvärden och uppföranderegler 
Goffman (1966) såg hur samhället skapat en sorts institution som begränsar inidivden i sin 

handlingsfrihet och benämnde den som identitetsvärden, han såg att den begränsar och i 

många fall styr de samspel som sker i det sociala samspelet mellan individer. Identitetsvärden 

är en annan benämning för de sociala tvång som bestämmer de speciella samspel mellan en 

”normal” och en ”avvikande” individ, och identitetsvärdena skriver de normativa och 

institutionella regleringarna samt de förväntningar och föreställningar vi människor har av 

hur den andre ska vara. Identitetsvärden är på så sätt en institution som utövar ett tvång 

gentemot individen och skapar därför ibland ohållbara förutsättningar för individer som 

svårligen inte kan leva upp till dem. Det kan handla t.ex. om kön, utseende eller kroppslängd 

som individen inte enkelt kan ändra, och då verkar inte institutionen genom att försöka ändra 

eller påverka den avvikande individen på ett normaliserande sätt utan snarare fixerar de som 

är avvikande i individens beteende. Denna process i en avvikelseskapande institution kan ge 

förödande konsekvenser för den utpekande individen. 

  

Utifrån interaktionsordningen så studerar Goffman (1953) de existerande uppföranderegler 

som i samhället styr och påverkar samspelet mellan individer. Genom en grundlig analys så 

urskiljer Goffman tre skilda områden. Inledningsvis så finns det två olika uttryck för 

uppföranderegler, förpliktelse och förväntningar där det förstnämnda innebär ett slags 

moraliskt tvång på individers beteenden, exempelvis att en arbetsgivare ska vara rättvis i en 

löneförhandling. Förväntningar innefattar hur individen bör ta hänsyn till andra människor, 

exempelvis att den anställde ska vara rättvis när det gäller omdömen om arbetsgivaren. För 

det andra så identifierar han symmetriska och asymmetriska uppföranderegler där de 

symmetriska innefattar ganska grundläggande regler som oftast har sitt ursprung i uråldriga 

texter som exempelvis att inte bruka våld. Asymmetriska regler däremot berör och reglerar 

sådant som avviker från normsamhällets generella ordning, vilket kan visa sig i att en anställd 

svetsare inte har samma uppföranderegler som bolagets VD. Den tredje och sista 

distinktionen som Goffman (1953) identifierar är innehålls och ceremoniella regler där det 

förstnämnda innefattar bland annat lagar och etik medan det sistnämnda kan jämföras med 

etikettsregler. Att vi människor styrs av uppföranderegler är oftast inget vi är medvetna om 

eller tänker på förrän vi bryter mot dem och omgivningen på olika vis anmärker detta och 

frambringar skamkänslor (Goffman 1953:40-41). Goffman menar dock att det inte enbart är 

den som brutit mot regeln som riskerar känslan av skam utan i en social interaktion är det 
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även övriga individer som borde sett till att regeln inte bröts från första början. Utifrån dessa 

tankar så anser Goffman att alla som ingår i en social interaktion ofta har en strävan efter att 

upprätthålla ordningen och undvika konflikter, en slags tillfällig fungerande enighet (ibid) 

  

5.4 Motivering av teorier 
De fyra teorier som valts ut anser vi författare vara relevanta till vår studie då de berör 

interaktionen och det sociala tvång som sker i mötet mellan människor. Stigma har valts till 

huvudteori då det berör det mest grundläggande i vårt studie, det vill säga interaktionen 

mellan våra informanter och övriga individer i deras sociala omgivning. Begreppet stigma 

hjälper oss författare att förstå relationen mellan en person som anses vara normal och en 

person som anses vara avvikande. Begreppet är väsentligt då det beskriver hur individer som 

inte följer normsamhället direktiv ses som avvikande, kategoriseras och behandlas därefter. 

Interaktionsordningen ger oss en möjlighet att förstå de maktförhållanden som råder i det 

sociala samspelet mellan människor. Goffman hämtade inspriation för sitt begrepp 

interaktionsordning från Parsons begrepp social ordning och eftersom Goffmans (1953) 

modell riktar sig både till individen som till systemet så kan vi författare applicera teorin på 

såväl elev som skolan. Identitetsvärden och uppföranderegler är en del av 

interaktionsordningen men går djupare in på samspelet och berör de normativa och 

institutionella regleringar samt förväntningar/föreställningar som individer har hur den andra 

ska vara. I vår studie är identitetsvärden och uppföranderegler relevant i mötet mellan 

auktoritära personer och elever samt i mötet mellan våra informanter och deras 

klasskamrater. 

  

 6. Metod  
I detta kapitel presenteras den kvalitativa metod som vi författare valt att använda oss av i vår 

studie. Valet föll på kvalitativa intervjuer för att samla in empiri och fenomenologin som 

metodologisk ansats. Metodkapitlet innehåller bland annat redogörelse för 

forskningsdesignen, fenomenologi samt intervjuguide, för och nackdelar samt de 

avgränsningar och urval vi gjort. I den sista delen av kapitlet kommer analysmetoden 

redovisas samt de etiska aspekter som varit centrala under studien. 
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6.1 Metodologisk ansats 

I vår studie valde vi författare att använda oss av den hermeneutiska metodologin eftersom 

vårt syfte är att skildra upplevelsen av elever som diagnostiseras med ADHD/ADDs skolgång 

samt undersöka hur en ADHD/ADD-diagnos påverkar barns möjlighet till likvärdig 

utbildning. Genom att använda oss av hermeneutiken vi vill alltså skapa en ökad förståelse 

och belysa ämnet då vi anser att det saknas både kunskap och förståelse kring vårt valda 

ämne. De grundläggande koncept hermeneutiken har är förståelse och tolkning av meningen, 

vilket gör att vi som forskare har möjligheten att studera viktiga delar i intervjun. 

Informantens mening studeras och förstås genom tolkning vilket är en kontinuerlig process 

under hela bearbetningen (Gilje & Grimen 2004:175). Att kunna tolka de upplevelser våra 

informanter gett oss och genom dem skapa oss en förståelse har varit en viktig del i vår studie 

vilket hermeneutiken gett oss möjlighet att göra. Wilhelm Dilthey (1833-1911) 

argumenterade för tre kriterier kring hur man uppnår förståelse. Först och främst måste man 

vara insatt i de processer som skapar och förmedlar meningen, man måste även besitta 

kunskap kring de ämne man valt att studera samt ha förståelse för de sociala system individen 

ingår i (Aspers 2013:40-41). Den hermeneutiska metodologin har som förutsättning att man 

som forskare tar del av tidigare forskning och erfarenheter för att skapa sig en förförståelse. 

Vi som författare skapade oss en grundläggande förförståelse genom våra artiklar och bok 

som redovisas i både inledning som tidigare forskning (Gilje & Grimen, 2004:183). 

  

6.2 Förförståelse 

Vi författare har varit i kontakt med elever i skolmiljö som haft ADHD/ADD i form av 

klasskamrater och övriga elever under skolgången, men har ingen djupare kunskap eller 

inblick hur detta eventuellt har påverkat deras förutsättningar i skolan. Vi som författare har 

en generell uppfattning om att ADHD/ADD och dess problematik men att det som skiljer sig 

i de olika situationerna är hur eleven hanteras och bemöts. Området vi som författare valt att 

undersöka är således relativt outforskat för oss. En viss förkunskap är viktigt att samla på sig 

som forskare för att kunna tolka utifrån den fenomenologiska traditionen, detta är för att 

kunna göra en så ärlig analys som möjligt av det material som samlats in. Dock kan 

förförståelsen vara en fallgrop och skapa missförstånd, och även integrera forskarens egna 

värderingar. Därför krävs det att som forskare hålla sin objektivitet enligt forskningsetiken 

(Aspers, 2013, ss.41,62) 
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 6.3 Forskningsdesign 

Kvalitativ forskning grundas på intervjuer där forskaren ges ett privilegium att integreras med 

informanterna och få dela deras upplevelser för studien. Det alltså personens vardag och hur 

hen upplever denna som skall återberättas. Kvale och Brinkmann (2015) menar att för att få 

en korrekt och aktuell bild av hens liv ska intervjuerna utformas på ett fördomsfritt sätt så 

materialet verkligen beskriver verkligheten i relation med vetenskaplig forskning. För det är 

intervjupersonens upplevelser som skapar förståelsen för de teorier som skall använda för att 

försöka förklara de sociala aspekterna av samhället. Intervjun syftar alltså till att skildra och 

förstå de grundläggande teman i intervjupersonens vardag. Intervjun ska inte bara fånga de 

som sägs utan även hur personen säger det, vilket lägger stor vikt på forskarens kunskapsbas. 

Forskaren måste därför satt sig in i ämnet för att kunna uppfatta nyanserna i personens 

berättelse, kroppsspråk och uttryck. Hela samtalet ska kännas bekvämt för både forskare som 

intervjuperson och hållas som ett vardagssamtal, men där forskaren ska i sina svar och 

kommentarer binda samma både fakta och mening i samma motfråga. Kvale och Brinkmann 

(2015) menar att allmänna frågor är något som ska försöka undvikas då det inte är den 

allmänna upplevelsen man vill åt, utan de är de specifika centrala delarna i vardagen som är 

intressant. Under intervju måste uppmärksamheten hållas på topp för att kunna lyssna mellan 

raderna, och på detta vis uppfatta ett eventuellt dolt budskap och kunna ställa frågor kring 

detta för att kunna bekräfta sin tolkning. Forskningsintervjun strävar efter att hålla kvalitativ 

kunskap som är skriven utifrån olika aspekter av intervjupersonens vardag. Forskaren är 

således inte ute efter att ha så många intervjuer som möjligt utan målet är att få ingående och 

beskrivande texter. Forskare behöver därför motivera personen att förklara sina upplevelser, 

känslor och sitt agerande i sin vardag så exakt hen kan och orka hålla den motivationen under 

hela intervjun (Kvale & Brinkmann 2015). 

  

6.4 Intervjuguide 

Intervjuguiden utformades utifrån frågeställning och syfte för att på ett givande sätt kunna 

besvara dessa. Den blir även ett bra stöd under våra intervjuer och under hela den aktiva 

processen. Vår intervjuguide består av 25 frågor som är indelade i tre olika huvudteman 

inklusive ett inledande och avslutande teman. Vi som författare valde att använda oss av 

teman för att lättare skapa en struktur och översikt i intervjuerna men även för att lättare få en 

förståelse för hur en ADHD/ADD-diagnos påverkar barns förutsättningar i skolan. De teman 

vi valt att använda oss av i intervjuguiden är: Bakgrund, före diagnosen, efter diagnosen, 
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förutsättningar i skolan och avrundning. Avslutningsvis valde vi att visa en bild för 

informanterna som under flera år florerat i sociala medier. Bilden visar olika djur med skilda 

förutsättningar som alla fått i uppgift att klättra upp i ett träd. Djuren ska symbolisera elever i 

skolan och deras olikheter medan trädet symboliserar det normativa skolsystemet. Syftet med 

att visa bilden för våra informanter var att få fram eventuella tankar, reflektioner och/eller 

känslor kring bildens tolkning av skolans undervisningsform. Inledningsvis i intervjun 

ställdes några neutrala bakgrundsfrågor för att intervjupersonen skulle känna sig bekväm och 

bli lite “varm i kläderna” Skärvad & Lundahl (2016). I vår studie föll valet på 

semistandardiserade intervjuer för att få en kombination av en strukturerad intervju där 

frågorna som ställdes till informanterna sedan innan är förutbestämda och alla får lika frågor, 

men samtidigt att ha möjligheten att ställa följdfrågor som exempelvis: kan du förklara hur 

du menar med det? vill du berätta mer om det? (Skärvad & Lundahl 2016:132). Ledande 

frågor och vilken inverkan det kan ha på intervjuns resultat är något som ofta diskuteras, dock 

kan ledande frågor kan vara väldigt lämpligt i just kvalitativa forskningsintervjuer för att 

kunna verifiera det vi som intervjuare tolkar och testa tillförlitligheten i det intervjupersonen 

säger (Kvale & Brinkmann 2015:214). Att använda sig av ledande frågor behöver alltså inte 

enbart ses som negativt och påverka reliabiliteten utan kan i själva verket förbättra den. När 

vi utformade vår intervjuguide försökte vi till största del att undvika ledande frågor, men 

eftersom vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer så kan en ledande fråga om 

det anses givande för intervjun. Önskvärt under alla intervjuer är att dokumentera dem genom 

ljudinspelning via våra mobiltelefoner eftersom Kvale & Brinkmann (2015) menar att det ger 

oss som intervjuare en frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Att 

spela in intervjun är dock ett beslut som godkänts av informanterna på plats och inget som är 

bestämt i förväg för att bibehålla den anonymitet som vi lovar dem. 

  

För oss som intervjuare var det viktigt att informanten skulle känna ett förtroende och 

trovärdighet gentemot oss eftersom den personliga kemin enligt Skärvad och Lundahl (2016) 

anses det vara minst lika viktig som den intervjuteknik som används. För att skapa en 

trovärdighet i vår studie och för oss som intervjuare valde vi att innan genomförandet av 

intervjun kort förklara syftet med vår studie och intervjun. Vi valde även att ge informanterna 

ett missivbrev för att ytterligare information så att det inte uppstår några förvirringar eller 

oklarheter. Missivbrevet definierar även informanternas rättigheter före under och efter 

studien, exempelvis anonymitet och deras möjlighet att ta del av den slutgiltiga studien. 
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Avslutningsvis kommer transkriberingen av intervjuerna ske genom en kombination av två av 

de tre nivåer som Skärvad & Lundahl definierar. Vi som författare har valt att utesluta den 

ytliga nivån som innebär att det som informanten säger sammanfattas och delvis tolkas och 

istället kombinera mellannivån som innebär att varje ord skrivs ner och den grundligaste 

nivån där all text skrivs ner men även diverse beteenden som pauser och skratt dokumenteras 

(Skärvad & Lundahl 2016:142) 

 

6.5 För och nackdelar 

Intervjuer är ett bra verktyg när studien syftar till att berätta intervjupersonernas vardag och 

genom deras berättelse finna svar på frågeställningen som finns. Kvale & Brinkmann (2015) 

menar att det är viktigt att vara medveten om den maktasymmetri som existerar i en intervju, 

även om intervjun ska upplevas som ett vardagssamtal så upplevs intervjuaren ha en starkare 

position är de som intervjuas. Forskaren besitter en vetenskaplig kunskap och kompetens och 

det blir vi intervjuare som inleder och avslutar samtalet, det är även utefter våra direktiv och 

teman samtalet följer. I en bra intervju ska inte samtalet upplevas som enkelriktat, även om 

det är den konkreta sanningen, forskaren ställer frågan och intervjupersonen svarar, för i en 

intervju ska inte forskaren ha egna svar utan endast frågor och följdfrågor. Intervjun ses även 

som en instrumentell dialog där målet i sig är inte att ha ett trevlig samtal utan att nå 

kontexten av intervjupersonens berättelse och beskrivningar av hens vardag (Kvale & 

Brinkmann 2015). När dialogen är avslutad kommer vi som författare arbeta igenom de 

material som samlats in, och då sätts vikten på hur vi arbetar med tolkning av texterna. Det är 

här tyngden av vår objektivitet kommer in och den mest grundläggande principen är att all 

information ska återberättas. Forskaren tar således inte ett beslut om vad som är viktigt och 

inte i en annan persons berättelse, eller utelämnar viktiga detaljer för att rikta informationen 

åt de hållet forskaren vill Kvale & Brinkmann (2015). Att vara fullständigt objektiv är för en 

forskare omöjligt att uppnå, men eftersträvan gör att objektiviteten nås i den största mån man 

personligen kan (Kvale & Brinkmann 2015). 

  

 6.6 Urval 

Vi som författare har valt att avgränsa vår population till individer i skolålder med 

ADHD/ADD. Vi har även valt att begränsa vårt geografiska område till Hallands län för att 

underlätta i vår intervjuprocess. Valet blev att enbart inkludera informanter i skolålder för att 
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kunna besvara vår frågeställning på ett tillförlitligt sätt. De typ av urval som valts att 

användas är bekvämlighetsurval som är det enklaste icke-sannolikhetsurvalet eftersom man 

väljer de personer som är tillgängliga och villiga att delta i studien (Skärvad & Lundahl 

2015:199). På grund av det kan vi som författare inte generalisera vårt resultat eller applicera 

det på en population men det har inte varit vår avsikt och vi anser därför inte att 

bekvämlighetsurvalet påverkar vår studie negativt. För att komma i kontakt med informanter 

valde vi att skriva ut ett meddelande på våra privata facebooksidor samt linkedIn-konton med 

en förfrågan om det fanns intresse att delta i vår studie. I meddelandet framgick studiens 

syfte, etiska aspekter, kortfattat vad intervjun skulle innehålla, när intervjuerna skulle ske 

samt vilka kvalifikationer vi efterfrågade hos en intervjuperson. 

  

6.7 Reliabilitet och validitet 

Utifrån vårt syfte och frågeställning har vi som författare format vår studie för att kunna 

skapa en stark och giltighet i vår uppsats. Validitet används för att fastställda att man 

undersöker det som studien faktiskt påstår sig undersöka, det har därför varit betydande för 

oss att mäta det vi faktiskt vill mäta, med välgrundade och hållbara argument (Kvale och 

Brinkmann 2015:295-296). Även att om de kvalitativa intervjuer som genomförs resulterar i 

kunskap som reflekterar det fenomen / område som undersöks så kan det leda till en 

vetenskaplig kunskap. Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig studien är samt om det 

resultat som framkommer går att reproduceras, det vill säga genomföras vid ett annat tillfälle, 

vid en annan tidpunkt av andra forskare. I vår studie anser vi som författare inte reliabiliteten 

vara så hög eftersom upplever och uppfattningar kan förändras över tid eller beroende på 

situation. Det är önskvärt att studien ska erhålla hög reliabilitet även om det kan begränsa 

kreativiteten och variationen under de kvalitativa intervjuerna då svaren i en intervju kan 

variera och omedvetet påverkas beroende på vem som genomför intervjun och 

intervjumetoden som används (Kvale och Brinkmann 2015:295-296). 

 

6.8 Analysmetod 

analysen kommer Goffma att tillämpas eftersom det är hans teorier som används 

genomgående i studien och vidare kommer hjälpa oss att bearbeta och förstå vårt matierial 

utifrån olika perspektiv. Vi som författare har valt att använda oss av analysmetoden 

meningstolkning för att både kunna förstå och tolka de texter vi får fram utifrån empirin som 
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insamlats, men även för att hitta mönster och förhållanden som inte endast kommit fram i 

texterna. Kvale och Brinkmann (2015) betonar vikten av att innan själva intervjun fastställa 

vilken analysmetod som ska användas eftersom analysmetoden i sig påverkar när 

intervjuguiden ska sammanställas, genomförandet av intervjuprocessen men även vid 

transkribering och avslutande hantering. Själva analysen ryms mellan historien som 

intervjupersonen berättar för oss som forskare och den slutgiltiga version av historien som vi 

författare sedan väljer att dela med oss till vår publik. Kvale och Brinkmann (2015) menar att 

genom att använda sig av meningstolkning kan en djupare förståelse och uppfattning skapas 

utifrån det ursprungliga materialet. Vi författare valde därför att använda oss av 

meningstolkning för att skapa en bredare helhet utifrån de ord och meningar som 

framkommit av det empiriska materialet. 

  

6.9 Etiska överväganden 

I alla typer av undersökningar är den etiska aspekten närvarande, men när man kommer till 

intervjuundersökningar betonas den extra mycket. Det är en svår balansgång att studera och 

forska om individers privatliv för att sedan exponera deras berättelse i det offentliga rummet 

(Kvale & Brinkmann 2015). De etiska aspekterna börjar redan vid tematiseringen av 

undersökningen, så vi som författare har noga valt ut teman som berör vår frågeställning och i 

vår mening ska ge bättre kunskap om individer med ADHD/ADD och deras förutsättningar i 

skolan. Vi har gjort ett formulär där intervjupersonerna får ta del av vårt missivbrev med 

förklaring om varför denna undersökningen genomförs, anonymitet och hur materialet 

behandlas samt att de har rätt att avbryta när de vill och även välja bort att svara på frågor 

(Kvale & Brinkmann 2015). En intervju kan vara mer effektiv om den skulle ske utanför 

informantens bekvämlighetszon, men vi valde att låta personen ifråga själv avgöra vad som är 

bäst för hen, då intervjun inte ska bidra med stress eller ge några större konsekvenser för 

personen (Skärvad & Lundahl 2016:139). Informanten fick även frågan innan mötet om det 

var okej med båda oss författare närvarande vid intervjun. Är informanter under 16 år 

närvarar målsman vid intervjun och godkänner hens deltagande. Valet blev att använda 

meningstolkning i vår analys för att kunna återberätta deras upplevelser på så vis att deras ord 

inte skiljer sig gentemot den text som sedan presenterar i slutgiltig rapport. Genom detta ska 

vi författare försöka säkerhetsställa vår lojalitet mot informantens ord och berättelse som 

Kvale & Brinkmann (2015) menar är väsentligt i relationen mellan forskare och informant. 

Frågorna som ställs till informanten är frivilliga att svara på och ställs med respekt för 
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personens integritet, men även med respekt för personer med ADHD/ADD i generalitet, då 

vår slutgiltiga rapport kommer nå det offentliga rummet och vår mening är att bidra med 

kunskap och inget annat. Genom att från början ge informanterna fiktiva namn kommer vi 

författare vidmakthålla konfidentialitetskravet som är en grundläggande princip i de etiska 

aspekterna och som även garanteras i missivbrevet. 

  

7. Resultat 

I detta kapitel kommer vi som författare att presentera vårt insamlade empiriska material. För 

att underlätta och tydliggöra svaren har vi valt att dela in resultatet i de 5 olika områden som 

använts i intervjuguiden: Bakgrund, innan diagnosen, efter diagnosen, förutsättningar i skolan 

och avrundning. För att bibehålla informanternas anonymitet har vi valt fiktiva namn när vi 

presenterar resultatet. Vårt empiriska material bygger på åtta intervjuer från, Johanna 25 år, 

Lasse 18 år, Alfons 17 år, Andreas 17 år, Joe 11 år, Saga 17 år, Molly 19 år och Agnes 20 år. 

Totalt genomfördes nio intervjuer men då sista informanten var endast 9 år och intervjun 

hölls i en stökig hemmamiljö så blev innehållet oanvändbart. Vi frångick även intervjuguiden 

i ett försök att anpassa frågorna till hens nivå och frågorna blev inte likvärdiga med tidigare 

intervjuer. Vi valde därför att utesluta hela intervjun från resultatpresentationen. 

  

7.1 Bakgrund 

Av de informanter som deltagit i vår studie går för närvarande sex stycken i skolan på 

mellanstadiet, högstadiet och gymnasienivå. De resterande två informanterna har hoppat av 

sina studier på gymnasienivå, men båda planerar att återuppta sina studier till hösten. De åtta 

informanter vi författare intervjuat är mellan 11 och 25 år gamla och av de som deltagit så är 

fyra av dem enbart diagnostiserade med ADHD/ADD medan de andra fyra har en eller flera 

andra diagnoser. När i livet informanterna blivit diagnostiserade skiljer sig markant där vissa 

fått den som tidigt i fyra-femårsåldern och andra så sent som vid sexton-sjuttonårsåldern. 

  

7.2 Före diagnosen 

Tre av åtta informanter märkte själva av ADHD/ADD innan diagnosen sattes i form av det 

var lättretliga, lätt blev arga, hamnade i bråk eller agerade utåt mot närstående. Alla åtta 

informanter beskrev hur familjemedlemmar märkt av indikationer på ADHD/ADD och i ett 

av fallen var det skolläkaren som sett till att en utredning genomfördes. Alla åtta kunde 
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relatera till uttrycket att många med ADHD/ADD agerar först och tänker sen förutom Molly 

som beskriver sig själv som tillbakadragen och tyst, Ja för jag varit tyst och inte riktigt 

umgåtts med alla [...] det beror på hur mycket hyperaktivitet man har och jag har ju inte 

riktigt hyperaktiviteten. Fyra av informanterna beskrev hur de varit inblandade i mycket 

slagsmål och bråk där det ofta hade sitt ursprung i att klasskompisar och andra barn i skolan 

haft som mål att reta upp dem just för att de skulle agera utåt. Agnes beskriver [...] när jag 

var yngre så fick jag mycket utbrott och många retade gärna fram dem så det flög ju stolar 

och sånt. Johanna, Joe, Molly, Alfons, Saga och Agnes har blivit utfrysta och/eller mobbade 

under delar av sin skoltid men hur grov och på vilket sätt mobbningen gått till väga varit har 

skiljt sig lite. Alfons beskriver: Alltså många tyckte det var väldigt kul, i och med att jag hade 

en kort stubin att sätta igång mig hela tiden och liksom ville trigga igång mig och se hur 

långt de kunde gå för att väl göra mig arg och så. Lasse och Andreas däremot har inte 

upplevt några problem med relationer och bemötande från andra utan snarare upplevt sina 

relationer som givande och positiva. Hur ADHD/ADD påverkar informanterna i vardagen 

varierar men majoriteten uttrycker att den påverkar både positivt och negativt samt i 

varierande grad beroende på situation. En återkommande problematik är fokus på ett specifikt 

område, koncentrationsförmåga och rastlöshet. Saga beskriver: Det är lite olika, alltså 

impulsiviteten är ju en grej och ibland är det en bra grej om man är impulsiv men det kan 

också vara en dålig grej att man gör lite förhastade beslut. Fyra av informanterna beskriver 

hur bristande koncentration ofta leder till att saker skjuts upp, glöms bort eller helt enkelts 

ignoreras för att koncentrationen och intresset försvinner. Lasse berättar: Ja om någonting så 

vill jag tyvärr säga att det är negativt, man har ju hundra saker att göra men man tar inte tag 

i någonting.[...]. även Alfons beskriver: Alltså rent negativt så är det ju fokusförmågan, när 

man ska göra läxor hemma [...] eller om ja jag glömmer bort tid väldigt lätt [...] 

  

7.3 Efter diagnosen 

Sex av informanterna har eller har tidigare haft någon form av medicinering. Lasse fick rätt 

medicin och dos direkt medan övriga fem har fått testa flera olika mediciner för att hitta en 

dos och sort som fungerar just för dem. De fem uttrycker alla olika former av olika 

biverkningar, främst att medicinen till en början snarare förvärrat deras ADHD/ADD. Alfons 

beskriver: Första gången så förvärrade det situationen av medicinen så den medicinen jag 

har idag funkar väldigt bra, det hjälper både min sömn, koncentrationsförmåga, att kunna 

hantera att mycket saker händer, att det kan simulera ner mitt arbete. Både Saga och Molly 
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har upplevt biverkningar i form av förlorad hunger i sådan grad att de svalt sig själva där det i 

Sagas fall gick så långt att hon tillslut fick sondmatas på grund av sin undervikt. Molly 

förklarade även sina biverkningar som så grova att hon tillslut valde att avsluta din 

medicinering: Jag upplevde mycket bieffekter av medicinerna så de har ofta gjort att jag 

mådde värre. Agnes är en av dem som inte fått behandling men när hon i april 2019 vill och 

måste påbörja sin medicinering bemöts hon av långa vårdköer och oförstående vårdpersonal. 

  

[...] jag får vänta tills 1/9 innan jag kan få medicin pga. brist på personal. Så ringde till 

vuxenpsykiatrin och berättade min situation. Så får man till svar ”har du klarat dig i 19 år så 

klarar du dig nu med, varför skulle medicinen göra någon skillnad” [...] Hon var så jävla 

otrevlig under hela samtalet och fick noll hjälp. Så sitter läkarna på vårdcentralen och säger 

att om jag ska kunna plugga i höst och ha någon chans i skolan eller jobba 100% igen så 

måste jag sättas på medicin mot min ADD nu så den är inställd. [...].  - Agnes 

  

Alla berättelser har framför allt en sak gemensamt, diagnosen har inverkan på skolgången. 

Deras berättelser visade att majoriteten av informanterna upplevde skolgången som kämpig 

och svår. Många blev även utfrysta och mobbade på grund av sin diagnos och arbetar hårt 

dagligen med att hänga med för att inte hamna efter i skolarbetet. Lasse är den person som 

haft minst problematisk upplevelse under skolgången med vänner som stöttar men han 

berättar: Ja alltså jag har aldrig haft dåliga betyg, men jag har alltid haft väldigt svårt att 

hinna ikapp, det har alltid varit någonting efter mig som jag behöver göra [...]. De andra 

informanter har upplevt en utsatthet under sin skolgång. 

  

Jag blev utfryst väldigt mycket under grundskolan, som jag sa innan att de tyckte det var kul 

med kort stubin, även betygsmässigt så har det ju påverkat liksom koncentrationsförmågan 

och inlärningsförmågan att det tar lite längre tid för mig att lära sig saker än för andra, så 

det har ju också gjort att jag ligger efter lite så i undervisningen så,[...] - Alfons 

  

 Joe berättar en liknande upplevelse: Den har påverkat mig om jag säger dåligt för många av 

kompisarna i från förskolan till 2:an så ville de verkligen börja reta och få mig att bli arg och 

så jag började gråta jättemycket. Alla informanter uttryckte en viss lättnad över att bli 

diagnostiserad och på så vis få en förklaring på sitt beteende och varför de inte alltid betett 
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sig eller passat in som alla andra. Agnes beskriver [...] Det var ju en lättnad, jag har ju vetat 

att det var någonting och det var nästan som att jag fick svar på allting jag undrade i mitt liv, 

kring mina beteenden, varför jag känner så och varför jag gör si och så i vissa situationer. 

Alfons beskriver hur han i dagsläget är stolt över sin diagnos och hur den format honom till 

den han är idag: [...] Det är ju liksom inte allt är ju inte skit med ADHD, utan det har ju gjort 

mig till en mer kreativ människa också!. Johanna däremot upplever ibland att hon vill agera 

på så sätt att diagnosen inte blir märkbar för omgivningen och beskriver: [...] då försöker jag 

hela tiden att sträva efter de normerna och inte riktigt acceptera att jag har ADHD, så att jag 

försöker väl mycket sträva efter att inte ha ADHD ibland. 

  

7.4 Förutsättningar i skolan 

Alla informanter har upplevt att bemötandet skiljer sig beroende på om personen vet om att 

de har ADHD/ADD eller inte, även om det yttrar sig i olika grad. Johanna, Lasse och Molly 

beskriver hur lärare och personer som inte är medveten om diagnosen kan upplevas som 

nedlåtande i sitt tal och beter sig som att informanterna inte förstår lika bra. De har även 

uppstått situationer för två av informanterna där lärare på grund av okunskap eller bristande 

förståelse för diagnosen skickat ut dem ur klassrummet respektive hem dem på grund av 

bristande koncentration och utåtagerande. Alfons berättar. [...] Det var ju vissa tillfällen att 

jag fått gå ut från klassrummet, bara för “Va tyst nu Alfons sitt ner!” höjer tonen och liksom 

så.. det bara förvärrar saken[...]. Även Agnes har upplevt en liknande situation och 

förklarar: Just för att de triggade fram dem genom att inte förstå mitt beteende och till 

exempel då läraren som skickade hem mig från skolan för att jag var så ledsen och arg [...].  

Av de lärare och personer som har varit medvetna om diagnosen har bemötandet var betydligt 

bättre och alla informanter har mestadels bemötts med respekt och förståelse för både sina 

behov och begränsningar. Saga beskriver: Ja, den som vet att jag har ADHD vet att jag 

tappar fokus väldigt mycket och då kan jag få en extra påminnelse att jag måste göra det där. 

  

När det funnits en medvetenhet har det i majoriteten av fallen funnits en vilja att anpassa 

skolgången till de behov som informanterna behöver och Andreas beskriver hur hans 

undervisning anpassats: Jag hade en lärare när jag gick i lågstadiet som visste om det och 

han fattade. Så han sa att “när du känner att du inte kan sitta still så säg till, gå ett varv runt 

skolan och sen kom in” och det funkade. I frågan om upplevelsen av skolgången var 

informanterna återigen relativt eniga, de fastslår att grundskolan var den tuffaste tiden. Lasse 
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är den som upplever/upplevt skolgången som okej, medan övriga har till största del haft en 

väldigt kämpig skolgång. Johanna och Agnes berättar om hur skolan var så kämpig att de 

tillslut hoppade av i första klass på gymnasiet. Saga och Alfons förklarar att lärare i 

grundskolan struntade i deras diagnos och behov men att när de började gymnasiet blev det 

en stor förbättring men att Saga fortfarande inte får de stöd hon fullt ut behöver. Både Molly 

och Joe upplever skolan som kämpig men att det funnits ljusglimtar under korta perioder av 

deras skolgång. För Molly var det när hon bytte skola sista året i grundskolan och fick 

komma till en klass för personer med behov av stöd, medan Joe hade en fantastisk och 

engagerad lärare i tredje klass som försvann när han skulle gå upp till fjärde klass. När det 

gäller stöd och hjälp efter diagnosen så har det skiljt sig väldigt mycket mellan 

informanterna. Lasse beskriver hur han blivit erbjuden hjälp men inte känt behovet av att ta 

den ännu då hans skolgång varit mestadels väldigt bra. Eftersom Andreas nyligen blivit 

diagnostiserad och delvis fortfarande är under utredning så har han ännu inte blivit erbjuden 

hjälp eller stöd från skolan. Alfons beskriver hur det på grundskolan inte fanns någon typ av 

stöd eller hjälp alls då lärarna struntade i att ta hänsyn till hans behov och fortsatte 

undervisningen på samma sätt som innan diagnosen. Han berättar dock hur det på gymnasiet 

blivit avsevärt bättre då alla lärare informeras om hans diagnos och utefter det så gott det går 

anpassar sina kurser för att han ska kunna följa med och arbeta i samma takt som alla andra. 

Joe, Saga, Molly och Agnes har mer problematiska upplevelser när det gäller stöd och hjälp 

då skolgången inte riktigt anpassats utifrån deras behov. Joe beskriver: För jag har fått en 

stressboll [...] och så hjälper den inte, jag gillar att sitta och liksom putta den fram och 

tillbaka och ibland studsa den men det får jag ju inte [...] Det enda jag får göra är att 

klämma på den. Saga beskriver hur stödet i nian var bra men att hon på gymnasiet inte får 

tillräckligt med hjälp för att klara av skolgången eftersom skolan inte anser att hon har 

tillräckligt mycket behov för en elevassistent. Det finns elevassistenter på skolan men de 

hinner bara hjälpa henne vid få tillfällen då de huvudsakligen jobbar med att hjälpa andra 

elever. Molly har inte fått någon hjälp av skolan trots att klassen hon går i ska vara anpassad 

efter elever med diagnoser. Lärarna har inte gått utbildning i hur de ska bemöta elever med 

olika behov och Molly berättar: Nä alltså jag har varit habiliteringen och frågat dem där 

varför hon inte erbjudit dem en kurs och då sa hon att hon varit där och pratat med rektorn 

och erbjudit dem att gå en kurs hos henne men de har tackat nej. Agnes upplever inte heller 

att hon fått något stöd från skolan trots mycket problematik och beskriver: Det är väl därför 

det varit så kämpig, för de anpassningarna jag behövt har jag ju inte fått. Fyra av 

informanterna upplever att lärare eller andra auktoritära personer behandlat dem annorlunda 
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gentemot deras klasskamrater, men att det visat sig på olika sätt. Mollys beskriver en stor 

distinktion: Ja alltså till exempel i skolan så har vi fått en uppgift i entreprenörskap, ni vet 

när man gör eget UF företag, då får vi endast göra det fiktivt vi får inte ens chansen att välja 

att göra det så som de andra får göra det utan vi får endast göra det fiktivt. Alfons berättar 

hur lärarna i grundskolan varit mer uppmärksamma och tillrättavisat honom mer medan 

lärarna i gymnasiet inte gör någon skillnad på honom och hans klasskamrater. Joe har upplevt 

särbehandling och beskriver: Hm.. ja eller vi blir inte behandlade lika, jag känner mig väldigt 

utanför särskilt av lärarna. [...]. Lasse upplever inte att han blivit behandlad annorlunda men 

berättar hur hans lärare börjat använda andra strategier för att hjälpa honom att fokusera 

vilket han beskriver som positivt: [...] Men, han har inte behandlat mig som person 

annorlunda, min skolgång kanske men inte, inte som person. Även Andreas beskriver hur han 

fått ett annat bemötande i skolgången men inte mot honom som person och att det beror på att 

han självmant bett om att få extra hjälp i att planera sina studier. Saga och Agnes upplever 

inte att det skett någon form av särbehandling. 

  

Informanterna var relativt eniga i att skolans undervisning inte är anpassad för alla, endast två 

av åtta informanter sa rakt ut att skolan var anpassad efter elevens förutsättning och de 

resterande tyckte att det behövs förbättringar, Alfons beskriver: Skolverket måste ta tag i det 

och kolla över skolplanen [...], inte alla klarar av när det händer mycket [..].  Medan 

Andreas anser: De beror väl lite på, alla får ju olika typer av stöd, ja fick sitta i ett klassrum 

med enklare prov och sådär [...], så de tar väl de utifrån förutsättningarna, men annars 

vettefan. Agnes berättelse ger en tydlig bild av hur en kämpig tid och lite förståelse i 

grundskolan resulterade i avhopp, så här förklarade hon hur undervisningen inte var anpassad 

för henne: Nej absolut inte, jag vet ju att varje gång som min lärare föreläste så satt jag ju 

med min knytnäve i handen och bara ville skrika håll käften, för det blev ingen helhet och jag 

kunde inte alls hänga med. Resterande av informanterna kunde utifrån sina egna erfarenheter 

säga att skolans sätt inte passar alla. Flera av informanterna berättar att de har några få lärare 

de gillar, då deras sätt att lära ut gör att de förstår, men att de långt ifrån är alla lärare som kan 

förklara på så vis att de hänger med. Det är dock inte bara lärarna utan även de studiematerial 

som informanterna får, de är antingen svårläst eller så får de uppgifterna på datorn utan 

övervakning vilket resulterar i att man zoomar ut och gör annat istället. Alla informanter hade 

något del de velat förändra med skolan. Mindre klasser, kortare lektioner och mer utbildning 

för lärarna kring ADHD diagnoser är några av de förslag informanterna haft, Saga tyckte: 
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Mindre klasser, mer praktiskt istället för “här är en bok läs” vilket in princip var hela min 

grundskolegång. Alfons var inne på samma spår och tyckte att: mindre klasser, mer 

hjälpmedel typ hörselkåpor, skärmar och utbildar lärare om ADHD-diagnos och ger dem 

verktyg för att hantera de. Även Agnes instämmer med föregående: Ja men alltså även 

mindre klasser och klassrum som är gjorda så man kan arbeta på olika ställen, så man kan 

arbeta själv och sådär [....]. Johanna såg behov utav en mer praktisk skolgång med lekar och 

pauser men även att få uppgifter verbalt istället för på papper. Hennes svar håller samma 

tema som Joes svar, han ansåg att läraren skulle ge kortare beskrivningar av uppgifterna men 

även att de skulle ge bättre information och uppföljning om någon elev missat något. Joe 

tyckte även att lärarna skulle ha mer respekt för elever. Lasse såg ett visst behov av mer 

struktur i klassen då de hade en stökig klass med många elever som hade ADHD, han tyckte 

även att skolan skulle börja senare för att man skulle ha mer energi och ork till skolarbete. 

Andreas svar skiljde sig från de andra då han tyckte att hans lektioner funkade bra i och med 

att han gick en praktisk linje. Molly hade bra erfarenhet av det Johanna efterfrågade, att få gå 

ut och röra på sig regelbundet under lektionen, och tyckte att de borde vara så genom hela 

skolgången, men Molly såg ett stort behov i att utbilda lärare inom diagnosen. Hon såg stora 

brister på sin skola då många lärare arbetade med elever utan att förstå sig på deras diagnoser 

vilket inte är hållbart enligt henne. 

  

7.5 Avrundning 

Fyra av informanterna hade inget ytterligare att tillägga vid intervjuns avrundning och hade 

inte heller några frågor till oss som intervjuare. Övriga fyra informanterna hade några 

värdefulla tankar kring ämnet som vi inte hade tagit upp under intervjun som de ville tillägga. 

Johanna berättar: Att man ska erbjuda KBT mer öppet, gärna på barn också. Alltså just för att 

få in strukturen och hjälpa dem redan där, eller ge en KBT-utbildning till föräldrarna för det 

är ju där jag tycker det borde va mest och att man ska börja prata om det mer i skolan [...]. 

Joe ville gärna berätta om förändringen hos lärarna mellan trean och fyran och hur det 

påverkat honom och hans klasskamrater: De lyssnar inte så mycket heller, de säger att de 

bara behöver en mellanstadielärare som är rastvakt, men det tycker inte jag för femmorna 

och sexorna skjuter iväg våra bollar och försöker kasta deras egna bollar på oss, sparkar 

oss, slår oss och jagar oss. Alfons var intresserad av vårt mål med uppsatsen och vi författare 

informerade om vår grundtanke, ambitioner och våra övergripande mål. Lasse hade inget 
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direkt område han ville beröra ytterligare men gav oss en bra metafor för att försöka förklara 

hur det är att leva med ADHD. 

  

 [...] Det var en metafor jag tänkte på. Om man tänker sig att en “neurotypisk” person, deras 

fokus är som en ficklampa, men en ADHD-hjärna är mer som att du tänder en glödlampa. 

Lyser du med en ficklampa kan du fokusera på den mobilen och sen den mobilen men med en 

glödlampa så blir det allting samtidigt. - Lasse 

  

Informanterna fick se en bild (se bilaga 2) som avslutning på intervjun där de skulle säga 

vilka känslor eller tankar de fick, om de fick några. Bilden väckte en tanke hos alla 

respondenter förutom en, övriga sju ansåg att bilden speglade de orättvisor svenska 

skolsystemet har. Alfons reaktion var:  [...] Ja men detta är ju Sveriges skolsystem i en bild 

känner jag, för liksom de säger att alla ska göra samma sak, även om du inte har svårt att 

skriva, svårt att tala. Så jag känner att detta belyser skolsystemet. [...]. Johanna hade även 

hon en direkt koppling till skolan och berättade: 

  

Ja men det var ju precis sådär i skolan liksom, [...]. Alla måste ju få hjälp på något sätt att ta 

sig upp där, och det anpassas ju inte. Det är ju inte lika för alla, det.. alltså det är ju väldigt 

enformigt att man har det. Jag vet inte hur jag ska förklara det men det är ju anpassat efter 

sätt, alltså med normer. [...] Men det är ju en självklarhet att det inte är lika för alla. - 

Johanna 

  

Både Lasse, Saga och Joe la mycket vikt i att skolan borde vara anpassad till individen men 

att den inte är det och att bilden avspeglar verkligheten i skolan. En reaktion från Molly var: 

Men en skola passar ju inte alla? och hon följde i nästa mening upp med: Men det här 

demonstrerar ju ganska bra, vissa personer kan klättra i ett träd och vissa kan inte. Agnes 

tankar kring bilden var: Nä men jag tänker ju att alla har olika förutsättningar och vad de 

kan nå och sånt, hon fortsatte sedan:  Att det inte alls borde va samma för alla. Det jag 

upplever är att skolan har skapat en värld som kanske passar två tredjedelar och sen den 

sista delen vi smälter inte in.  

  

  



 27 

8. Sociologisk analys 

I detta kapitel kommer vi som författare utifrån de teman som presenterades i resultatdelen 

analyseras med hjälp av de teorier och tidigare forskning som tidigare redogjorts för i studien. 

  

8.1 Stigma 

Resultatet i studien visar att både informanterna själva och deras omgivning har 

uppmärksammat de Goffman (2014) kallar fläckar på den personliga karaktären, som är ett 

stigma som enbart utomstående personer kan identifiera och tilldela individen. Goffman 

(2014) förklarar stigma som en etikett eller känsla som vi människor lägger vid individens 

identitet utan att egentligen ha någon grundlig information om vem hen är. Detta visar sig 

tydligt i resultatet då sju av åtta informanter har upplevt någon typ av stigmatisering där 

konsekvenserna blivit bland annat utanförskap, mobbning och särbehandling. Alfons 

beskriver i resultatet hur många tyckte det var roligt att provocera honom för att han skulle bli 

arg då hans tålamod var väldigt kort. Denna upplevelse beskriver en typ av provocerande 

stigma där de sociala grupperingarna styr och informanten har tilldelats den avvikande rollen. 

Fläckar på den personliga karaktären beskriver Goffman (2014) som ett stigma som kan visa 

sig genom beteenden, åsikter och fördomar där individen kategoriseras som exempelvis 

aggressiv, stökig, eller ouppfostrad. Stigmastyrning är en ständigt aktiv process där det 

normativa samhället/gruppen sätter ramarna för vad som anses vara avvikande och normalt 

medan individen ständigt måste försöka granska sig själv och sitt beteende för att kunna passa 

in. Att få en ADHD-diagnos kan på sätt och vis ge en förklaring till stigmats uppkomst och i 

resultatet beskriver Agnes: [...] Det var ju en lättnad, jag har ju vetat att det var någonting 

och det var nästan som att jag fick svar på allting jag undrade i mitt liv, kring mina 

beteenden, varför jag känner så och varför jag gör si och så i vissa situationer. Goffman 

(2014) menar att när ett stigma blivit tilldelat är det upp till individen att anpassa sig eller 

förändra sin situation vilket Agnes gjort men efter diagnostisering kunde hon förstå 

grunderna till sitt stigma. Även Alfons beskriver hur han har utvecklats i sitt stigma genom 

att inte se diagnosen som något negativt i alla aspekter utan beskriver även i resultatet hur 

ADHD har gjort honom till en mer kreativ person. I Johannas fall har anpassningen inneburit 

att hon periodvis försöka dölja sitt stigma för den sociala gruppen och på så sätt försökt 

förändra sin situation. I resultatet beskriver Johanna en strävan efter att följa de normativa 

ramarna som samhället sätter och hur hon haft svårt att acceptera sin ADHD-diagnos. 
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I artikeln från barn till elev i riskzon: en analys av skolan som kategoriseringsarena så 

diskuterar Lundgren (2006) hur kategoriseringar av elever ofta sker efter en normativ 

standard och att de elever som inte kan leva upp till de förväntningar då anses vara avvikande 

eller onormala. Det stämmer väl överens med det resultat som framkommit i studien och de 

berättelser vi som författare hört från våra informanter då de tilldelats kategorin avvikande 

och genom detta blivit stigmatiserade. 

  

8.2 Interaktionsordningen 

När man studerar Goffmans (2014) interaktionsordning som består av nio punkter kan skolan 

placeras under punkt ett då elever agerar utifrån den sociala ordningen och blir integrerade till 

en enhet. Klassen kan tolkas som en konkret social ordning som i sin tur har en relation med 

den sociala omgivningen som vi författare tolkar är resterande klasser på skolan. I skolan kan 

både elever och lärare förvänta sig att samtliga följer de allmänna moraliska direktiv som 

finns. När dessa direktiv inte följs uppstår konflikt vilket Agnes beskrev som att läraren 

triggade hennes beteende och istället för att lösa konflikten[valde att skicka hem henne från 

skolan. Detta går i fortsatt linje med Goffmans interaktionsordning där han beskriver hur 

upprätthållandet av en social ordning sker genom positiva och negativa repressalier. Skolans 

strävan att försöka upprätthålla den sociala ordningen och den normativa ram som formats 

har pågått under flertal år men som Lindstrand & Brodin (2007) beskriver så är det svårt att 

få en elev med det där lilla extra att passa i en alldeles för smal ram vilket våra informanter 

bekräftar med sina berättade upplevelser om när de trätt utanför ramarna och därefter blivit 

tillrättavisade. Vi som författare har tolkat Goffmans (2014) benämning av regler i punkt fem 

som strukturer för undervisningen och när dessa inte följs eller tillämpas på ett sätt så alla kan 

följa med under lektionerna så förklarar våra informanter hur de ska agera eller vad de kan 

förvänta sig. 

  

Skolinspektionen (2014) tar i sin granskning upp lärarnas försök att anpassa lektionerna för 

att kunna tillgodose alla individuella behov genom att tydliggöra undervisningen både i 

början och slutet av en lektion. Detta tillvägagångssätt är enligt Skolinspektionen (2014) 

fortfarande för allmängiltigt vilket även vi författare identifierar i Agnes berättelse där hon 

berättar hur frustrationen var stor vid lärarens genomgångar då hon inte kunde hänga med 

eller förstå helheten. I sin sjätte punkt förklarar Goffman (2014) hur en individ som vid 

enstaka tillfällen bryter mot reglerna ses som en regelöverträdare men en person som 
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upprepade gånger begår regelbrott blir en avvikare. Sex av åtta informanter har blivit utsedda 

som avvikande i den sociala ordningen på grund av upprepade regelbrott vilket har lett till 

repressalier i form av tillsägelser, mobbning, exkludering och utsatthet. Enligt Goffman 

(2014) ska regelbrytare känna ånger och skuld för sin handling medan den drabbade bör 

känna sig upprörd över att regelbrottet ens kunde ske. De regelbrott som påverkar den sociala 

ordningen korrigeras för att kunna återställa dess ursprungliga form. Alfons och Agnes 

berättar i resultatet hur de efter upprepade regelbrott blivit tvungna att lämna klassrummet 

och i Agnes fall även lämna skolan. Joe uppger även att han inte blir lika behandlade och 

känner sig väldigt utanför, speciellt av lärarna. Utifrån Goffmans (2014) begrepp tolkar vi 

som författare detta som en form av korrigering som lärarna utför i syfte att återställa den 

sociala ordningen. Avslutningsvis tar Goffman (2014) upp hur individer utvecklar olika 

kryphål för att så smidigt som möjligt komma förbi den sociala ordningen utan att bryta mot 

de regler och förbud som finns. Andreas, Molly och Joe beskriver hur lärare försett dem med 

tips för att klara av skoldagen. Joe beskriver hur han fått använda en stressboll i syfte att 

förbättra koncentrationen medan Andreas och Molly har fått inslag av fysisk aktivitet 

regelbundet under lektionen. Andreas berättar i resultatet att en lärare hade förståelse för hans 

behov och rådde honom att ta en kort paus när han behövde det för att orka bibehålla 

koncentrationen. 

  

Lundgren (2006) skriver i sin avhandling från barn till elev i riskzon: en analys av skolan som 

en kategoriseringsarena hur elever ska se sina egna möjligheter och utifrån det utveckla, 

påverka och forma sin skolgång. Dagens skola eftersträvar frihet, ansvarstagande och 

flexibilitet men det är svårt att uppnå då barn som inte kan följa den normativa standard som 

är satt blir utelämnade och ensamma. När skolan uppmärksammar elever med problematik 

kan deras försök till stöd och hjälp ibland ge motsatt effekt och förminska och begränsa 

eleverna. Molly berättar i resultatet om en stor skillnad: Ja alltså till exempel i skolan så har 

vi fått en uppgift i entreprenörskap, ni vet när man gör eget UF företag, då får vi endast göra 

det fiktivt vi får inte ens chansen att välja att göra det så som de andra får göra det utan vi 

får endast göra det fiktivt. Mollys berättelse bekräftar det Lundgren (2006) tar upp i sin 

artikel om att skolan är för alla - normativa barn. Utifrån resultatet ser vi författare att skolan 

har svårt att hitta en balans i hur de ska tillgodose elever med funktionsvariationer 

individuella behov. Sammanfattningsvis så kan vi författare med hjälp av Goffmans (2014) 

teori se en stark korrelation mellan interaktionsordning och informanternas uppleva skolgång.  
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8.3 Identitetsvärden och uppföranderegler 

När Goffman (1966) talar om identitetsvärden förklarar han det som socialt tvång i samspelet 

mellan individer där vi människor har olika förväntningar och fördomar kring hur den andra 

ska vara och bete sig. Han identifierar både normativa och institutionella regler och han ansåg 

att dessa i många fall styr och begränsar beteendet. Dessa former av regleringar leder ibland 

till att förväntningarna på individen blir ohållbara och ibland omöjliga att uppnå. Lasse 

beskriver hur han aldrig haft dåliga betyg men genomgående under skoltiden haft svårt att 

hänga med i det tempo som krävs och därför haft uppgifter efter sig. De sju övriga 

informanterna bekräftar alla hur det många gånger är svårt att bibehålla fokus och hur det ofta 

krävs en extra påminnelse för att göra klart en uppgift, detta visar på att skolan byggt en 

normativ miljö som inte inkluderar och skapar förutsättningar för alla. Som Kärfve (2000) 

argumenterar för så är störningar i det sociala rummet troligen en större orsak till bristande 

koncentrationsförmåga och rastlöshet hos barn snarare än att de har en diagnos. Hon menar 

även att underutbildade lärare och stora klasser resulterar i att fokus hamnar på annat än 

utföra skolarbete. Skolinspektionen (2014) skriver i sin granskning om hur utbildning kring 

ADHD/ADD och hur det påverkar skolgången är primära kunskaper en lärare bör besitta när 

de jobbar med barn med funktionsvariationer. För att en lärare överhuvudtaget ska kunna 

ställa rimliga förväntningar på elever är det viktigt att hen är medveten om elevens styrkor, 

svagheter och utvecklingsområden för att kunna ge bästa möjliga utbildning. Vår informant 

Molly upplevde att denna kunskap saknades då hennes lärare inte blivit utbildade trots att de 

jobbar med en klass enbart för barn med funktionsvariationer. Molly beskriver i resultatet hur 

hon frågat anställda på habiliteringen varför de inte erbjudit lärarna kurser/utbildning för att 

kunna undervisa barn med diagnoser och fick till svar att skolan tackat nej till erbjudandet. 

Med interaktionsordningen som utgångspunkt studerar Goffman uppföranderegler som han 

menar både styr och påverkar samspelet som sker mellan individer. I uppförandereglerna 

identifierar han tre områden som skiljer sig från varandra. Inledningsvis ser vi det område av 

uppföranderegler som innefattar förpliktelser och förväntningar och hur det representerar 

mötet mellan läraren och eleven. Om inte läraren följer de förpliktelser som hen har riskerar 

hen att förlora de förväntningar som eleven har. Att förväntningarna blir skadade är något 

som Joe upplevt och berättar hur han känner sig väldigt utanför, speciellt av lärarna. De 

symmetriska reglerna kan ses som grundläggare moraliska regler exempelvis som den 

gyllene regeln som infinner sig i de flesta svenska skolorna behandla andra som du själv vill 

bli behandlad. Men genom de asymmetriska reglerna tillåts lärare och andra auktoritära 
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personer att till viss frångå de symmetriska eftersom lärare besitter en högre position och 

därför följer andra uppföranderegler. Genom vårt material kan man utläsa att en lärares 

agerande inte riskerar att få samma konsekvenser som en elev. Om eleverna agerat på 

liknande sätt hade de fått repressalier eftersom deras uppföranderegler inte tillåter ett sådant 

beteende, vilket är just det Goffman identifierat i symmetriska och asymmetriska 

uppföranderegler. Avslutningsvis är det innehålls och ceremoniella uppföranderegler där 

innehållsregler i denna studie representerar bland annat skollagen (2010:800) och den etik 

den medför. De ceremoniella kan jämföras med allmänna regler exempelvis att komma i tid 

till lektionen, vara snäll mot varandra och tacka för maten. Alfons är en av informanterna 

som anser att skolverket brister i det Goffman kallar innehållsregler då anpassningen inte är 

anpassad för alla, Alfons beskriver i resultatet: Skolverket måste ta tag i det och kolla över 

skolplanen [...], inte alla klarar av när det händer mycket [..]. Det är svårt att få en institution 

som skolan att känna skamkänslor när de bryter mot uppföranderegler och precis som 

Lundgren (2006) nämner i sin avhandling så är det eleven som får leva med konsekvenserna. 

Hon menar att om skolan inte anpassas efter allas förutsättningar riskerar eleven att bli 

alienerad vilket kan resultera i katastrofala konsekvenser som hemmasittande och förlorad 

utbildning. Den stora skillnaden är att skolan i detta fall återhämtar sig medan eleven ses som 

ansvarig och syndabock för problematiken. 

  

9. Avslutande sammanfattning och reflektion 

Denna studie har varit intressant att genomföra då vårt slutgiltiga resultat visar på ungefär 

samma utgång som vår tidigare forskning trots att det skiljer 13 år mellan dem. Då vår 

tidigare forskning trots allt är från början av 2000-talet så granskade vi även artiklar från 

2018 för att kunna jämföra hur den aktuella situationen ser ut. I undersökningen från 

Skolvärlden (2018) tog de upp förändringen som gjordes 2014 av Skollagen (2010:800) 

vilket skulle innebära en förbättring av skolgången för elever med NPF samt deras lärare. 

Detta gjorde oss ännu mer bestämda på att genomföra studien och undersöka skolsituationen 

för barn med ADHD/ADD. Trots förbättringar av Skollagen (2010:800) och utvecklingen av 

skolmiljön så visar vår studie att skolsituationen för barn med ADHD/ADD är relativt 

oförändrad. Resultat visar att det till viss del finns hjälp och stöd, men inte i den utsträckning 

som behövs för att barn med ADHD/ADD ska få en likvärdig utbildning. För att få den hjälp 

och stöd som behövs så krävs det mycket personligt engagemang från barnet och barnets 

föräldrar då skolan i de flesta fall inte erbjuder de resurser som skollagen (2010:800) 
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egentligen förutsätter att de ska. Då kunskapen om ADHD/ADD ofta är otillräcklig hos lärare 

och andra auktoritära personer inom skolan så reflekteras det även i bemötandet. Våra 

informanter berättar hur det främst i grundskolan varit problematiskt då de till största del 

bemöts av nonchalans och okunskap kring deras förutsättningar. Denna okunskap äventyrar 

barn med ADHD/ADDs förutsättningar i skolan då lärarna inte ges rätt verktyg för att kunna 

bedriva en skola för alla. Men även i de mest problematiska berättelserna så finns det 

periodvis undantag av lärare som engagerat sig och gjort sitt yttersta för att anpassa 

skolgången. 

  

I efterhand så har vi reflekterat över åldersaspekter i relation till intervjuguiden då vissa 

frågor var svåra att förmedla till personer i unga åldrar. Detta visade sig tydligt när vi 

intervjuade vår sista informant som var 9 år då hen inte förstod innebörden av frågorna och 

inte heller kunde bibehålla fokus. Men vi som intervjuare var den största orsaken till att 

intervjun inte blev användbar då vi inte kunde anpassa frågorna till hens nivå. Något vi kunde 

förberett oss bättre på var den psykiska påfrestning som vi skulle möta genom att intervjua 

unga personer. Då området ADHD/ADD var relativt outforskat för oss båda så blev vi både 

upprörda och förvånade då informanterna var mer utsatta än vi kunnat ana. Det har varit svårt 

att behålla sin professionella roll i stunder där vi blivit väldigt berörda av informanternas 

svar. Balansgången mellan att bekräfta deras känslor och upplevelser samtidigt som vi skulle 

upprätthålla en professionell roll som intervjuare var stundtals svårt, men vi prioriterade att 

skapa en trygg miljö där alla känslor och åsikter var välkomna. Det vi har lärt oss är att inte 

slås ner av sådana känslor utan att det istället låta det genererar ett driv att belysa ämnet 

ytterligare för att på lång sikt kunna skapa en förändring. Genom att prioritera metoden 

skapade vi stabila förutsättningar för att kunna genomföra studien på lämpligast sätt. Vi gav 

oss själva tydliga direktiv för vad vi ville uppnå med studien och med hjälp av metoden så 

blev detta möjligt. I tidigare forskning så fann vi inspiration och relevant empiri till vårt syfte 

och frågeställningar. Den tidigare forskningen belyste en problematik som vi båda tidigare 

mött i skolmiljö men inte haft någon personlig kunskap eller interaktion med. Studien har i 

sin helhet genomförts på det sätt som vi önskat och det material som insamlats har varit både 

innehållsrikt och resultatgivande. Studien har genomförts utan några större motgångar vilket 

vi författare anser grundar sig i bra kommunikation, ett tydligt arbetssätt och gruppregler 

samt att vi båda känt ett starkt engagemang för det ämne vi valt. 
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För en framtida forskning/studie så ser vi behovet av att undersöka situationen från 

lärarperspektivet då skollagen (2010:800) ändras inte bara för att gynna eleven utan även för 

att avlasta läraren i den administrativa processen. Intressanta områden att studera hade enligt 

oss varit lärarens upplevelser av sin arbetsmiljö, vilka resurser det finns för att anpassa 

skolgången samt om de erbjuds utbildning kring NPF-diagnoser m.fl. Ytterligare ett område 

som hade varit intressant att studera är att flytta fokus från individperspektiv till 

samhällsperspektiv i form av skolpolitiker och andra beslutsfattare. Hur ser de på 

skolsituationen samt vad de besitter för kunskap kring NPF-diagnoser och dess inverkan på 

skolgången. 

  

En tanke som uppstått under studiens gång är huruvida barnen känner ett ansvar att korrigera 

den avvikande som stör den sociala ordningen i klassen/skolan när de upplever att lärare och 

andra auktoritära personer inte upprätthåller den. Vi anser att lärare till stor del är ansvariga 

för de normativa ramar som sätts för hur bemötandet mot avvikande personer ska se ut. Det 

resulterar i att elever tar efter lärarens handlingsmönster och beroende på hur lärarens 

agerande ser ut så påverkar det elevernas korrigering/bemötande av den avvikande. Vi tror att 

mycket av den problematik våra informanter upplevt grundar sig i den okunskap och 

resursbrist som finns inom skolan. 

  

Sammanfattningsvis så ser vi det stora behovet av att belysa detta ämne då vi tidigt i studien 

mötts av positiv respons från individer runt omkring oss. Både personer i vår närhet och 

okända har visat ett stort intresse och engagemang för studien då flertalet erbjudit sin hjälp 

och kunskap kring ADHD/ADD. Önskvärt hade varit att ta tillvara på all den kunskap och 

erfarenheter som funnits men i relation till studiens storlek och vårt urval av informanter så 

var inte detta möjligt. Trots att vi inte kunde använda oss av allas berättelser så har många en 

önskan om att få ta del av den slutgiltiga studien, då de uttrycker att det finns ett stort behov 

av att öka kunskapen och uppmärksamma problematiken kring ADHD/ADD. Denna otroliga 

respons har verkligen motiverat oss under studiens gång och belyst hur viktig vår studie 

faktiskt är, inte bara för oss utan även för det offentliga rummet. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vårt tredje och sista år på programmet samhällsförändring och 

social hållbarhet på Högskolan i Halmstad. Vi genomför intervjuer för att samla in material 

till vår C-uppsats som handlar om hur en ADHD/ADD-diagnos påverkar barns 

förutsättningar i skolan. 

  

Intervjun kommer ta ca 30 minuter och det är väldigt värdefullt för oss om alla frågor 

besvaras utförligt och riktigt. Allt deltagande är frivilligt och ni kan när som helst under 

intervjun välja att avbryta eller ändra era svar utan vidare förklaring. För att garantera er 

anonymitet i studien kommer vi ge er fiktiva namn i arbetet och allt material som samlas in 

kommer att raderas efter att uppsatsen blivit godkänd. Det resultat som framkommer i 

intervjun kommer analyseras och bearbetas av oss och vidare kommer det presenteras inför 

en opponeringsgrupp samt inför examinator. 

  

Är ni intresserade av att ta del av den slutgiltiga uppsatsen är ni välkomna att kontakta oss. 

Tack för ditt deltagande! 

  

Vi som genomför studien är: Hannah Carnefjord & Isabell Skoglund Forsvid 

Mail: hannca16@student.hh.se & isasko16@student.hh.se   

Telefon : +46 738 436 715 & +46 704 911 136 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

-    Vill du berätta lite om dig själv? Exempelvis hur gammal du är, vilken klass du 

går i och vad du gör på fritiden? 

-    När sattes din ADHD-diagnos? 

-    Har du några andra diagnoser förutom ADHD? 

-         

Före diagnosen 

-    Märkte du av några indikationer på ADHD själv innan diagnosens satts? I så fall, 

hur påverkade dessa dig i skolan? Exempelvis beskriver många med ADHD att de 

agerar först och tänker sen, är det något du kan relatera till? 

-    Tror du att din omgivning märkte av några indikationer av ADHD, i så fall vilka? 

-    Hur såg relationen till andra ut exempelvis i skolan? Hur bemötte andra dig innan 

ADHD-diagnosen sattes? 

-       Hur upplever du din diagnos i relation till din vardag? (Hur den eventuellt 

påverkar ditt vardagsliv, påverkar den dig positivt/negativt/inget alls?) 

  

Efter diagnosen 

-    Har du fått någon behandling och/eller medicinering? 

-    Hur känner du att det har fungerat? Har det hjälpt dig och i så fall på vilket sätt? 

-    Vilken inverkan har ADHD haft i din skolgång.  

-    Hur kändes det att få diagnosen? 

-    förändrades dessa känslor med tiden? 

-       Hur anser du att diagnosen påverkat din skolgång? 

  

Förutsättningar i skolan 

-    Upplever du att det är en skillnad i bemötandet från människor som vet att du har 

ADHD kontra dem som inte vet att du har ADHD? (T.ex. lärare och 

klasskompisar) 

-    Om ja på föregående fråga, kan du beskriva på vilket sätt det skiljer sig åt? 

-    Hur upplever du din skolgång? (Exempelvis givande, kämpig, jobbig, positiv etc.) 
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-    Upplever du att du fått mer stöd/hjälp i skolan efter diagnosen, är det ungefär 

samma som innan eller har du inte fått något stöd/hjälp alls? 

-    Upplever du att lärare eller andra auktoritära personer i skolan behandlar dig 

annorlunda gentemot dina klasskompisar? 

-    Om ja på föregående fråga, kan du förklara på vilket sätt? 

-    Upplever du att undervisningen sker på ett sätt som är anpassat för alla? 

(Exempelvis att uppgifterna är utformade på så sätt att alla kan delta, förstå och 

utföra dem?) 

-    Hade du velat förändra något i din nuvarande undervisningsform utifrån de behov 

som din diagnos medför? (Exempelvis mer praktisk utbildning, mindre klasser, 

kortare lektioner, mer eget arbete etc.) 

-       Om ja på föregående fråga, skulle du kunna berätta vad du hade velat 

förändra? 

Avrundning 

-    Är det något du vill tillägga som vi inte redan har pratat om? 

-    Är det någonting du undrar över eller vill fråga oss innan vi avslutar intervjun? 

-       Som avslutning så skulle vi vilja visa en bild för dig. Vilka känslor och tankar 

väcker bilden hos dig?  
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