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Sammanfattning 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur det är att leva med ADHD-diagnos genom att föra 

fram några vuxna individers upplevelser och erfarenheter av att leva med ADHD. Idag har fem 

procent av alla barn i Sverige ADHD-diagnos (Svenaeus, 2015) och syftet med uppsatsen är att 

undvika tendensen att diagnosen ställs på negligerade, felaktiga eller onödiga grunder som kan vara 

destruktiva för individen. Syftet är också att undersöka vilket stöd elever med ADHD möter i och 

utanför skolan och vilket typ av stöd som underlättar för elever med ADHD-diagnos. 

Jag studerar ADHD utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär ett synsätt att 

omvärlden tolkas olika beroende på vem betraktaren är. Verkligheten uppfattas utifrån olika 

perspektiv i betraktarens förhållningssätt och präglas av olika sammanhang och kulturer (Svenaeus, 

2015). Den metod jag använt mig av är semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. På detta vis erbjuds 

intervjupersonerna möjlighet att berätta fritt om sina upplevelser och jag tillåts ställa följdfrågor 

som passar sammanhanget (Bell, 2006).   

Resultatet visar att mina intervjupersoner till stor del upplevt olika typer av svårigheter som lett 

till ADHD-diagnostisering. Till viss del beskriver de liknande svårigheter, men i stort skiljer sig 

varje individs övergripande svårigheter markant från varandra. Samtliga intervjupersoner upplevs 

inte ha sin främsta svårighet i koncentrationsförmåga, impulskontroll och hyperaktivitet, 

definitionen av ADHD (Svenaeus, 2015). Istället verkar dessa svårigheter uppkomma i vissa, 

specifika situationer som upplevs stressande för individen. Samtliga intervjupersoner har upplevt 

flertal av dessa svårigheter i skolans miljö. Min reflektion är att, då vi alla ibland upplever svårigheter 

med koncentration, impulskontroll och hyperaktivitet - speciellt i stressande situationer,  är jag 

kritisk till en diagnos som hävdar att dessa individer har en eller fler defekter i hjärnan. En anledning 

till varför de tillskrivs en diagnos som ändå antyder detta kan ha sin orsak i den tilltro till vetenskap 

och expertis som råder i samhället just nu, trots att vetenskapen ständigt förändras genom nya 

vetenskapliga rön (Assarson, 2010).  

Resultat visar också att elever med ADHD uppskattar och känner att de blir hjälpta av det 

särskilda stödet de möter i skolan. Främst uppskattas stöd av assistenter och andra stödpersoner, 

men även specialutformade uppgifter och särbehandling. Att känna sig sedd av pedagoger och 

familj verkar allra viktigast.  
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Inledning 

”Hon har ju nånting” är en mening jag hörde flera gånger i lärarrummet på mina praktikplatser på 

olika skolor. Lärarna syftar på diagnoser som till exempel ADHD, ADD, autism med flera. Enligt 

Socialstyrelsen (2014) har fem procent av alla skolbarn i Sverige idag diagnosen ADHD vilket 

motsvarar ungefär två barn i varje svensk skolklass (Svenaeus, 2015).  Mellan 2007 och 2011 har 

användningen av ADHD-medicin nästan fyrfaldigats vilket har påverkat samhällets syn på 

diagnostisering i största allmänhet (Michaelsson, 2012).  

Ofta hör jag av familj, vänner och bekanta att ”jag har en släng av ADHD”, ”alla har vi nog lite 

ADHD”. ADHD betyder ”Attention-Decifit/Hyperactivity Disorder” vars medicinska hypotes 

handlar om en eller flera defekter i hjärnans funktioner. Trots att läkare över hela landet ställer 

denna diagnos, har man inte funnit någon neuropsykiatrisk förklaring och avgränsning av 

diagnosen. Diagnosen ADHD grundar sig på uppskattningar baserade på beskrivningar som att 

individen har problem med uppmärksamhet, är hyperaktiv, inte verkar lyssna vid direkt tilltal, har 

problem med att organisera aktiviteter, undviker och tycker inte om uppgifter som kräver 

bibehållen uppmärksamhet, är glömsk, rör överdrivet på händer och fötter, springer omkring och 

klättrar i situationer där det inte är lämpligt, har svårt att leka utan att prata högt, avbryter ofta med 

flera. Beteenden som inte är lämpliga i skolans miljö (Svenaeus, 2015).  

Är dessa beteenden verkligen skäliga att beskrivas som defekter i hjärnan? Är det inte mänskligt 

att agera som ovanstående? Med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra vuxna individer vill jag 

undersöka hur människor som diagnostiserats med ADHD upplever sin omgivning, sig själva och 

och sina bemötanden, i och utanför skolan. Jag vill också söka forskning om vilka samband dessa 

upplevelser har med de normer som råder i skolan och i samhället samt hur människor med ADHD 

bemöts och erbjuds stöd. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur olika individer upplever att deras ADHD-diagnos 

präglar och har präglat deras liv samt hur du upplever de bemötanden och stöd de fått i och utanför 

skolan. Syftet är att bidra med en skildring av ADHD-diagnostiserades och speciallärares 

perspektiv, upplevelser och erfarenheter. Undersökningens didaktiska perspektiv är att erbjuda 

verksamma lärare kunskap om ADHD, skildra elev- och individperspektiv samt ge kunskap om 

lärares och skolans roll vid ADHD-diagnostisering. Den metod jag använder är kvalitativa 

intervjuer där jag intervjuar fyra vuxna individer om hur de upplever att deras ADHD-diagnos 

påverkar och har påverkat deras förutsättningar, omvärld, känslor, beteende och självbild. Jag 

intervjuar också en speciallärare om arbete kring elever med ADHD och särskilda behov. 

 

Mina frågeställningar är: 

1. Vilka känslor och upplevelser har individer med ADHD-diagnos erfarit under sin uppväxt 

och som vuxna? 

2. Hur upplever individer med ADHD-diagnos bemötanden och stöd under sin uppväxt i och 

utanför skolan? 

3. Hur upplever individer med ADHD-diagnos sin självbild? 

4. Vilket stöd erbjuds elever med ADHD-diagnos i skolan? 
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Bakgrund 

ADHD-diagnostisering har ökat markant både i Sverige och övriga västvärlden de senaste tio åren. 

Även diagnoser som depression, autism, ADD, trotssyndrom, beteendestörning och andra 

diagnoser är allt vanligare i Sverige idag (Svenaeus, 2015). Den här undersökningen fokuserar på 

diagnosen ADHD. 

Vad är ADHD?  

ADHD är en förkortning av Attention-Deficit/Hyperacitvity Disorder. Enligt medicinska termer 

handlar det om en eller flera defekter i hjärnans funktioner. Dessa defekter definieras som problem 

med uppmärksamhet, hyperaktivitet och svårigheter med impulskontroll (Svenaeus, 2015).  

 

ADHD delas in i tre undergrupper:  

1. De som domineras av uppmärksamhetsstörning 

2. De som domineras av hyperaktivitet och bristande impulskontroll  

3. De som har en kombination av de två ovanstående undergrupperna (Socialstyrelsen, 2005:29) 

 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är en handbok för psykiatrin, som 

innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. DSM-IV beskriver fem olika 

områden av psykiska störningar. Socialstyrelsen (2005:27f) har översatt DSM-IV 

symptombeskrivning för ADHD när det gäller den första gruppen som har 

uppmärksamhetsstörning i följande termer: ouppmärksam på detaljer, gör slarvfel, svårigheter att 

upprätthålla uppmärksamhet, svårt att lyssna på tilltal, svårigheter att följa givna instruktioner, 

svårigheter med att genomföra arbete i skolan eller i hemmet, svårigheter att organisera uppgifter, 

undviker eller ogillar att genomföra uppgifter som kräver mental uthållighet, tappar ofta bort saker 

som är nödvändiga för olika aktiviteter (till exempel leksaker, läxmaterial, pennor, böcker), är 

lättdistraherad och glömsk (Svenaeus, 2015).  

De undergrupper som domineras av hyperaktivitet har svårt att vara stilla med händer och fötter 

och har svårt att sitta still. De kan lämna sin plats i klassrummet trots att de förväntas sitta kvar en 

längre stund och springer ofta omkring och klänger eller klättrar i situationer där det inte är lämpligt. 

De kan känna sig rastlösa och har svårt att utföra aktiviteter på ett lugnt sätt  och de pratar 

överdrivet mycket (ibid).  

Utmärkande för ADHD-diagnostiserade individer med bristande impulskontroll är att de ofta 

avbryter och gärna pratar rakt ut innan frågan är ställd till fullo. De har svårt att vänta på sin tur 

och de avbryter och inkräktar på andra genom att avbryta samtal och lekar. Det är två, upp till tre, 

gånger vanligare att pojkar får diagnosen ADHD jämfört med flickor. Runt 2 procent av alla barn 

anses ha så svår ADHD att man behöver medicineras. Den vanligaste ”ADHD-medicinen” är 

centralstimulerande medel i låga doser. Dessa anses ha en lindrande effekt på symptomen (ibid). 
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Tidigare forskning  

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning om ADHD utifrån fem centrala områden;  

medicinska och kulturella sätt att se på diagnosen, orsaksförklaringar till diagnosens uppkomst, 

diagnosens roll i skolan och i samhället, bemötanden i relation till diagnosen, diagnosens inverkan 

på individers liv. 

 

 

ADHD – en neuropsykiatrisk diagnos 

ADHD definieras som  ”kognitiva funktionsnedsättningar med nedsatta exekutiva funktioner och 

svaga belöningssystem” vilket visar sig under barndomen och påverkar det dagliga livet i skolan. 

Olika studier har påvisat strukturella och funktionella avvikelser i hjärnan hos barn och vuxna med 

ADHD. Dock kan inte funktionell hjärnavbildning, med till exempel magnetröntgen användas för 

diagnostik eller uppföljning av ADHD-behandling. Det finns ingen medicinsk fysiologisk indikator 

för diagnosen ADHD. Flera studier visar att ADHD-diagnostiserade barn ofta har föräldrar med 

olika psykiska diagnoser vilket leder till misstankar om en ärftlig komponent i ADHD 

(Läkartidningen, 2014).  

Man har dock inte funnit en specifik gen för just ADHD. Det finns inte några medicinska tester 

som objektivt påvisar ADHD. Trots att psykiatriker och psykologer genomför noggranna 

undersökningar med intervjuer och tester inför ADHD-diagnostisering, går det inte att hitta en 

neuropsykiatrisk förklaring till diagnosen. Istället grundar sig diagnosen på bedömningar av 

beteenden baserade på vilka vardagsbeteenden som anses som lämpliga eller mindre lämpliga 

(Svenaeus, 2015).  

 

 

ADHD – en samtida kulturdiagnos 

Enligt Svenaeus (2015) beror den stora ökningen av ADHD-diagnoser på den samtida senmoderna 

kulturen. I denna kultur råder stor tilltro till vetenskap och forskning som får stort  inflytande på 

hur vi definierar situationer och händelser omkring oss.  

Beteendemönster som idag kan diagnostiseras som ADHD skulle i tidigare generationer kunna 

beskrivas som ”olydnad, blyghet, omognad eller dålig uppfostran”. Neuropsykiatriska begrepp som 

ADHD, ADD, autism med flera förekommer idag till vardags i beskrivningar av andra och oss 

själva, vilket i sin tur påverkar upplevelsen av vad som anses normalt. Vår självbild, och hur vi 

uppfattar andra, bidrar alltså till att legitimera diagnosen (Svenaeus, 2015).  
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Orsaker till diagnostisering 

Det finns ingen enhällig orsak till diagnostisering eller till diagnosens uppkomst. Ett sätt att se på 

diagnosens uppkomst är att den uppkommit för att verka som ett praktiskt hjälpmedel för att kunna 

kommunicera kring problem och verka som en accepterad och konkret anledning för skolor och 

andra instanser att erbjuda extra stöd (Svenaeus, 2015).  

En annan förklaring till diagnosens uppkomst och till diagnostisering är att avvikande 

beteendemönster idag i högre grad tolkas som funktionsstörning eller psykisk störning än i tidigare 

generationer, där det avvikande beteendet inte uppfattades som ett lika stort funktionshinder 

(Moser, 2005:668). I dagens samhälle förväntas barn använda sina kognitiva förmågor i högre grad 

än förr och det råder en norm att kunna tillgodogöra sig de förutsättningar som krävs för att kunna 

studera vidare efter grundskolan (Svenaeus, 2015).  

Kriterierna som är formulerade i klassifikationssystemet relaterar till beteenden som blir 

problematiska i skolan. Till exempel svårigheter att lyssna, följa instruktioner, tala utan tillåtelse, 

springa omkring med flera. Kriterierna för ADHD-diagnostisering relaterar i hög grad till skolans 

krav. ADHD-diagnosen fungerar som en konstruktion för att barnet ska få extra stöd att klara av 

skolans krav (Graham, 2007:586).  

Corsaro (1990) ger en förklaring till barns avvikande beteendemönster i skolan. Han menar att 

barns utmaningar av vuxnas regler och motstånd sker naturligt då de är viktiga för barns 

utvecklande av självständighet och självkontroll. Genom förhandlingar med de vuxna utvecklas 

barn enskilt och tillsammans och blir slutligen en del av en ny vuxenvärld. Han beskriver i sina 

studier hur det sociala samspelet är av vikt för barns utveckling både kognitivt och socialt och lyfter 

egenskaper som finns naturligt hos barnet, men som kan uppfattas som avvikande av vuxenvärlden. 

Till exempel har barn ofta svårigheter att dela med sig av sina leksaker och strävar ständigt efter att 

få kontroll över sina liv och att dela den kontrollen med sina jämnåriga. Dessa beteenden uppfattas 

ofta av vuxna som störande i det pedagogiska arbetet.  

Vikten av att ha vänner och känna grupptillhörighet är enligt Corsaro (1990) i många fall 

viktigare än att anpassa sig till de klassrumsetiska reglerna. Han hävdar att utmana och till och med 

mobba lärare och andra vuxna kan stärka den viktiga gruppidentiteten. Dispyter är viktiga för att 

skapa social ordning, kultiveras, testas, behålla vänskap och utveckla social identitet.  

 

Historiska aspekter 

En skillnad mellan människor som lever idag jämfört med människor som levde förr i tiden är att 

de som idag skulle diagnostiseras med ADHD, inte upplevdes som ett lika stort problem för 

samhället förr i tiden. En anledning till det är att de miljöer som människor vistades i var 

annorlunda jämfört med idag och förväntningarna på barnens kognitiva förmåga var lägre. Det var 
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en minoritet som gick vidare till universitetsstudier till skillnad från idag, när i princip merparten 

av alla ”normala” barn och ungdomar förväntas gå vidare till högskolestudier (Svenaeus, 2015). 

 För ungefär ett sekel sedan var  omständigheterna för barn ”strängare, men enklare”. Detta 

visade sig till exempel i skolmiljön, som till stor del fungerade som ”barnpassande” och syftade till 

utantillärning. Barnen förväntades utföra relativt lätta sysslor och det stora flertalet förväntades inte 

bredda sin kunskapsutveckling för framtida yrkesval. Barn idag förväntas öva och besitta stora 

kognitiva förmågor samt vid mycket tidig ålder välja sitt framtida yrkesval (ibid). Enligt 

Läkartidningen (2014) förekommer oro, ängslan, ångest och ätstörning i många fall av ADHD-

diagnostiserade vuxna och barn som kan vara kopplade till dessa ökade krav. I vilken mån 

människor förr i tiden upplevde oro, ängslan, ångest och ätstörning är svårt att svara på. Det fanns 

inte den typen av diagnostiseringar, i synnerhet inte bland barn.  

 

Diagnostiserad –  i skolans värld 

Idag lever fler människor än någonsin med en ADHD-diagnos. Hela fem procent av alla barn i 

Sverige har en ADHD-diagnos och ytterligare fem procent av alla barn har diagnoser som 

autismspektrumstörningar, inlärningssvårighetsdiagnoser, trotssyndrom, uppförandestörning, 

bipolär störning och tourettes syndrom. Upp emot ett par procent av de barn som diagnostiserats 

bedöms vara i behov av medicinering (Svenaeus, 2015). Tilltron till vetenskap och expertis 

dominerar inte bara samhället utan även skolan (Börjesson och Palmblad, 2005). Skolan är en 

institution och lärare en auktoritet som har stort inflytande på barnen i skolan (Graham, 2007).  

Lärare har en viktig roll i diagnosutredningen som handlar om att ge sin bild av elevens 

beteenden i skolan (Svenaeus, 2015) och Graham (2007) påpekar att tidpunkten för när barnet 

diagnostiseras med ADHD ofta överensstämmer med när barnet börjar skolan. Många studier 

lyfter fram vilken innebörd en ADHD-diagnos har för utbildningen, men studier som lyfter fram 

motsatsen är få, det vill säga vilken innebörd utbildningsinstitutionerna har i fråga om ADHD 

(Graham, 2007).   

Forskning som gjorts på Norrtäljeanstalten visar att många kriminella har någon form av 

neuropsykiatrisk problematik som ADHD och andra diagnoser. Forskarna menar att det finns ett 

struktur- och styrproblem, där sena och kortsiktiga insatser är vanligare än tidiga insatser för dessa 

individer (Läkartidningen, 2014). Tyvärr är det vanligare med sena insatser, där inga eller få 

stödinsatser införs under tiden i skolan vilket ökar risken för destruktiva och kriminella beteenden 

som kostar samhället betydligt mer än tidiga insatser i form av stöd i skolan och andra instanser 

(Nilsson I. & Nilsson-Lundmark, 2013). 

 

Bemötanden 

Beteenden som den ADHD-diagnostiserade uppvisar i skolan strider mot de regler som präglar 

skolverksamheten. Därför motverkas deras beteenden av lärare och andra som agerar för att 



 

 10 

återställa ordningen. Forskning visar att dessa elever till stor del bemöts med att bli ignorerade 

alternativt straffade (Kos m fl., 2006:154).  

Ett annat bemötande som elever som upplevs som störande och regelbrytande får är att synen 

på deras problematik inte handlar om omgivande faktorer utan om brister hos den enskilda 

individen. Man bedömer att det är något fel på individen rent neuropsykiatriskt. Funderingar kring 

orsak har ersatts med funderingar kring kognitiva funktionsnedsättningar, särskilda besvär och 

behov. Att dessa bedömningar görs i och utanför skolans värld är enligt Svenaues (2015) på grund 

av att elevers och individers avvikande beteenden upplevs problematiska i det nutida moderna 

samhället (Svenaeus, 2015).  

 

Inverkan på individens självbild 

Att diagnostiseras med ADHD kan påverka individens självbild, både negativt och positivt. Oavsett 

har diagnosen ofta en identifikationsmässig inverkan. Till exempel kan den diagnostiserade se 

diagnosen som ett öde eller ett funktionshinder som individen accepterar  och anpassar sig till 

(Moser, 2006:553ff). Individen upplever då diagnosen som en del av sin natur och som en 

förklaring för sina svårigheter. Detta kan resultera i både ett stöd och ett stigma för individen. Å 

ena sidan ger diagnosen en förklaring till varför individen har det svårt och i vissa fall kan vetskapen 

om att man har en ADHD-diagnos göra att man ser sin personlighet som speciell. Å andra sidan 

kan en fastställd diagnos leda till känslor av utanförskap. Känslan av utanförskap börjar tidigt i livet 

och kan leda till missbruk, kriminalitet, grav psykisk ohälsa och arbetslöshet (Svenaues, 2015).  

Bristen på tidiga insatser i individens liv kan leda till att outsideridentiteten stärks och att 

möjligheten att ”självläka” senare i livet blir svårare. ADHD-medicinering som fungerar 

centralstimulerande, har en inverkan på de individer som medicinerar. Men forskning inom 

utbildningsområdet visar att medicinering av ADHD inte leder till förbättrade förhållanden för 

barnets lärande (ibid). Ytterligare en effekt av  medikaliseringen är att lärare ser elevens 

problematiska beteende som något strikt biologiskt, skiljt från det pedagogiska expertområdet 

(Graham, 2007:587).  

 

ADHD ur ett didaktiskt perspektiv 

All skolpersonal har skyldighet att uppmärksamma och ge stöd åt elever i behov av särskilt stöd, ta 

hänsyn till varje elevs enskilda behov, erfarenheter, tänkande och förutsättningar (Skolverket, 

2011). I en granskning av skolsituationen för elever med ADHD som gjordes av skolinspektionen, 

framkom svårigheter att uppnå de ovan nämnda målen i Lgr11 och de utbildningspolitiska målen i 

”En skola för alla”. Granskningen visade att skolorna måste bli bättre på kartläggning av varje 

enskild elevs behov och anpassa undervisningen därefter. Dessutom måste läraren bli bättre på att 

följa upp hur stödet fungerar för eleven. Granskningen visade också att elever med ADHD inte är 

en homogen grupp, utan har sina egna individuella behov (Nilsson Sjöberg, 2014). 
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Enligt Skollagen har skolans rektor det yttersta ansvaret att besluta, organisera och bedriva 

utvecklande arbete i specialpedagogik. Både i läroplanen och i Skollagen står det att den 

undervisande läraren ansvarar för att ge tillräcklig utbildning till alla elever i skolan. Stödpersoner 

som specialpedagoger och speciallärare kan vid behov komplettera den ordinarie undervisningen 

(Göransson et al, 2015). 

 

ADHD –problem och utmaningar i skolan 

Skolinspektionen kom i sin granskning fram till att elever med ADHD inte känner sig bemötta 

efter sina individuella behov. Dock vet många lärare inte hur undervisningssituationen ska anpassas 

till elever med ADHD. Denna utmaning beskriver Dewey kan uppnås genom elevcentrerad 

pedagogik som innebär att de mål som finns för varje lektion ska vara uppnåbara för alla enskilda 

individer. En metod som Dewey förespråkar är arbete i mindre grupper där målen är uppdelade i 

mindre delmål. Elever kan också behöva arbeta långsiktigt tillsammans med en egen resursperson 

som kan vara en assisten eller en specialpedagog för att klara av att genomföra elevcentrerad 

undervisning. På detta vis kan man undvika att ADHD blir ett pedagogiskt problem då både läraren 

och eleven inte ser eleven som avvikande i den inkluderande skolkontexten (Nilsson Sjöberg, 2014). 

 I visionen En skola för alla finns ett behov av stödåtgärder för väldigt många barn för att ha 

möjlighet att nå kunskapsmålen. 2012/2013 hade fjorton procent av eleverna ett eget 

åtgärdsprogram och nästan varannan elev behöver någon gång få särskilt stöd (Göransson et al, 

2015). Dock är det vanligt att elever som lever i en svår social situation även upplever svårigheter i 

skolan som inte upptäcks, vilket bidrar till att stödinsatser uteblir. Då dessa elever tenderar att ha 

sämre samspel med sina skolkamrater utvecklas ofta ett pedagogisk problem (ibid).  

 

Speciallärarens och specialpedagogens betydelse 

Då många elever är i behov av särskilt stöd har specialpedagogers och speciallärares kunskap enorm 

betydelse för skolans arbete. Dessa yrkesgrupper har ett specifikt uppdrag att identifiera och arbeta 

med elever med särskilda behov. Deras arbete kan påverka hur skolor arbetar. Gemensamt för 

både specialpedagog och speciallärare är att de ger individuell undervisning och samverkar med 

vårdnadshavare och elevhälsa. De gör utredningar, tar fram åtgärdsprogram och dokumentation. 

De undervisar inte i vanliga klasser och samverkar inte med skolförvaltningen. Till skillnad från 

specialpedagogen undervisar specialläraren mindre grupper. Specialpedagogen har i uppgift att 

konsultera och rådgiva lärarna. De samverkar även med skolledningen till skillnad från 

specialläraren (Göransson et al, 2015).  Till skillnad från det traditionella synsättet där 

problematiken som eleven upplever tillskrivs eleven själv, ser många specialpedagoger/speciallärare 

skolproblemen som en effekt av den miljö eleven befinner sig i, snarare än brister hos eleven. I en 

undersökning blir det tydligt att specialpedagoger/speciallärare hänvisar till att problemen är 

orsakade av att skolan är dåligt anpassad, att lärare har brister och att klasser fungerar dåligt. Något 

som skolledare och kommunansvariga inte håller med om (ibid).  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt  

 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Min undersökning utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att världen 

”konstrueras i betraktarens öga”. Med det menas att omvärlden tolkas olika beroende på vem 

betraktaren är. Verkligheten uppfattas utifrån olika perspektiv i betraktarens förhållningssätt och 

präglas av olika sammanhang och kulturer. Det som upplevs som kunskap eller sanning är påverkat 

av tid och rum beroende på hur interaktionen ter sig i olika situationer. Exempel på detta är hur 

synen på barn och barndom förändras över tid. De möjligheter varje barn har i form av gener och 

miljö, är utgångspunkten för all utveckling och barnet ses som kompetent. Hur barnet utvecklas 

synliggörs i ett socialt samspel med omgivningen. Enligt socialkonstruktivismen lyfts de kunskaper 

fram som anses fördelaktiga i det sociala sammanhanget (Brodin, 2008). 

 

Socialt konstruerade problembarn 

Under hela skolans historia kan man se en tendens att avvikande barn upplevts som ett problem 

och ett hot mot den norm som råder i skolan. För dessa barn har insatser i skola och i samhälle 

alltid införts i en strävan att de ska ”normaliseras” i enlighet med de normer som råder i samhället 

just då. I de fall normaliseringsprocessen inte fungerat har barnet uteslutits ur den allmänna skolan 

och särbehandlats även i andra samhällsinstanser. Denna tendens har också präglat de vuxna som 

avviker i samhället. Man kan urskilja fyra olika kategorier av barn som historiskt upplevts som 

”problembarn” och som särskilts från det som tidigare kallats normalklass.  

1. Sjuka och funktionshindrade barn 

2. Barn som bryter mot skolans ordning; bråkiga, stökiga, rastlösa, olydiga med flera 

3. Lågintelligenta barn som inte hänger med i undervisningen 

4. De mobbade barnen som särskilts genom att de behövt byta skola (Börjesson och Palmblad, 

2005) 

 

Historiskt har man i skolan lagt skulden på dessa problembarn och inte ifrågasatt skolans 

organisation och upplägg. Anledningen till detta är att skolan varit enda referensen i beskrivningen 

av barnens problematik i skolan. Samtidigt har vetenskap och expertis haft stort inflytande i 

samhället och i skolan och många gånger har vetenskapen bidragit till en legitimitet av särskiljandet 

av avvikande barn. Då vetenskap ständigt utvecklas och förändras genom nya forskningsrön anses 

detta utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som något som konstruerats för att stödja de 
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normer som skapats i det sociala sammanhanget. Skolan och samhället präglas av en norm om det 

”goda rationella” som stärks av vetenskap och expertis. Detta bidrar i sig till välvilligt inställda 

medborgare som i samförstånd med expertisen lägger skulden på det individuella som grund för 

problemet (Börjesson och Palmblad, 2005). 

 

Skolan – en social konstruktion 

Historiskt sett har skolan som samhällsinstans formats av den rådande politiska makten och haft 

politiska syften. Den har konstruerats att verka för samhällets bästa. När Sverige utvecklades som 

nation blev det viktigt att kyrkan och staten fick kontroll över folket och deras trosuppfattning. 

Därför fick människor lära sig läsa genom att studera katekesen och bibelns budskap i hemmen. 

Detta är den första form av folklig utbildning i Sverige med ett tydligt syfte där den politiska makten 

har präglat utbildningen (Assarsson, 2010).  

I och med folkskolans införande var syftet med utbildningen att lära ut förnöjsamhet och att 

stärka den nationalistiska andan. De medicinska vetenskapliga upptäckterna under 1900-talet 

påverkade samhället och skolan i stort. Människor med intellektuella funktionsnedsättningar eller 

psykiska problem sågs enligt den nya vetenskapen utifrån en rasbiologisk syn som undermåliga 

människor som borde hållas avskilda i samhället och i skolan. Den starka tilltron till vetenskap och 

expertis började här prägla samhällets instanser och har fortfarande stark prägel i samhället och i 

skolan (ibid).  

Efter andra världskriget fanns många politiska krafter som krävde en demokratisering av skolan 

så att alla barn, oavsett samhällsklass, skulle erbjudas likvärdig utbildning. Ett syfte var att genom 

skolan fostra till demokratiska medborgare och motarbeta diktatur. I slutet av nittonhundratalet 

infördes begreppet ”En skola för alla” som är en politisk vision att skolan ska vara inkluderande 

för alla och anpassad efter individuella förutsättningar. Intentionen var att motverka klasskillnader 

och att erbjuda alla en mer jämlik utbildning. Detta innebar stora organisatoriska förändringar i 

skolan. Dessa förändringar har, på grund av brist på resurser, bidragit till att nödvändig individuell 

anpassning ej kunnat tillgodosetts. Den mer inkluderande skolmiljön har dessutom bidragit till att 

elever med särskilda behov svårare upptäcks och faller mellan stolarna (ibid). I Lpo 94 är det tydligt 

att skolan har ett särskilt ansvar för alla elever, även de som av olika anledningar har svårt att nå 

kunskapsmålen. Uppdraget skolan har är att främja lärande och individanpassa utbildningen efter 

varje elevs behov och förutsättningar. De ska skapa möjligheter för alla elever att nå nationellt 

uppställda kunskapsmål. Skolsvårigheter i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ses som ett 

kulturellt, socialt och tidsberoende fenomen. Det går att förklara som ett samspel med andra om 

självbilder, sociala roller och identitet där elevens svårigheter och/eller funktionshinder uppstår i 

skolans kontext (Lindqvist, 2011). 
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Utsatthet – en konsekvens av miljön 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ser man på individen som kompetent och social redan 

från födseln. Det är miljöerna och situationerna som omger individen som avgör om individen 

upplevs som problematisk eller inte. Individer som på olika sätt upplevs som problematiska hamnar 

ofta i, eller upplevs vara i, utsatthet. Situationer där barnet utsätts för psykiska, fysiska och sexuella 

övergrepp, vanvård, exploatering och emotionell kränkning leder ofta till utsatthet för barnet. Även 

barn som mobbas, kränks eller trakasseras blir utsatta. Emotionell utsatthet sker när barnets 

närmaste miljö inte intresserar sig, kritiserar eller förlöjligar barnet. Barn som är utsatta enligt ovan 

får ofta problem i sitt sociala och känslomässiga liv och i skolan. Denna problematik bedöms ofta 

som avvikande beteenden och leder ofta till ett ifrågasättande av individens förmågor och ett 

skuldbeläggande på barnet (Brodin, 2008).  
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Metod 

I det här avsnittet redogörs för studiens metod samt urvalet av medverkande, forskningsetiska 

principer, reliabilitet och validitet. 

 

 

Tillvägagångssätt 

 

Kvalitativa intervjuer som metod 

Jag har valt att göra en semistrukturerad, kvalitativ undersökning med ett fåtal individer. För att 

kunna se mönster och få en förståelse för mina intervjupersoners upplevelse krävs ett längre samtal 

som innehåller öppna frågor med möjlighet till följdfrågor. Enligt (Ahrne, 2011) är kvalitativa 

intervjuer att föredra när frågorna handlar om människors upplevelser eller deras verklighetssyn. 

Han menar att den metoden är bäst när det handlar om att beskriva, förklara och tolka. Det är 

också ett mycket känsligt och personligt område för individen själv att tala om, som ställer krav på 

mig som frågeställare att vara varsam och lyhörd för att göra det möjligt att alls genomföra en 

intervju (Bell, 2006 s. 165–166). ”Less is more” är ett uttryck som enligt Mc Cracken (1988) betyder 

att i en kvalitativ studie, som oftast bara omfattar ett fåtal intervjupersoner, bör man kompensera 

ett litet antal intervjuer med att göra mer djupgående intervjuer. Det passar inte att enbart följa ett 

frågeformulär, även om alla frågor måste ställas för att jag ska få ett så bra underlag som möjligt. I 

snitt har intervjuerna tagit ungefär sextio minuter, exklusive inledande samtal. Samtalen har spelats 

in efter godkännande av den som intervjuats och ljudupptagningen är ett komplement till 

uppsatsen. Jag har valt att bara transkribera stora delar av intervjuerna, men jag sparar också 

inspelningarna av intervjuerna som underlag för en granskning i efterhand. 

 

 

Urval av medverkande 

En person med ADHD-diagnos är skyddad av patientsekretess. Därför är det i det närmaste 

omöjligt att göra en kvantitativ undersökning som är randomiserad efter kön, ålder, demografi etc. 

Det finns helt enkelt inga ”register” eller liknande där man kan hitta personer med ADHD-diagnos. 

Därför har jag valt att söka intervjupersoner med ADHD-diagnos inom min egen 

bekantskapskrets, och haft ”turen” att få göra djupintervjuer med fyra vuxna individer som inte är 

helt homogena, även om det finns stora likheter i ålder. Mina intervjupersoner är tre kvinnor och 

en man från olika delar av Sverige, i åldrar från 22 år till 26 år. En del har fått stöd i skolan för sin 

diagnos, en del inte. Några har medicinerat, några inte. Med flera skillnader. Min bedömning är att 

även om underlaget inte på något sätt är heltäckande kan det mindre urvalet ändå ge svar på mina 

frågeställningar. 

Jag försökte bredda urvalet genom att dels skriva till Norrtäljeanstalten, där jag beskrev mitt 

projekt och min önskan att få göra intervjuer med relevanta personer, dels skrev till ett 



 

 16 

behandlingshem med samma intention. Ingen av dessa svarade på min förfrågan. Jag övervägde 

även att försöka hitta intervjupersoner på Riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation 

för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, men insåg 

att jag var tvungen att avgränsa mig och i stället lägga allt fokus på de fyra intervjupersoner som 

visat intresse för att vara med i min undersökning. 

      

 

Fördelar och utmaningar med kvalitativa intervjuer 

Enligt Bell (2006, s. 158) är en av fördelarna med kvalitativa intervjuer att det ger flexibilitet där 

intervjuaren/forskaren kan följa upp svar och gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt 

i en enkät. Det ger också intervjuaren en möjlighet att ”lyssna mellan raderna” och få fram 

information som skulle vara omöjligt i en vanlig enkät. En utmaning med kvalitativa intervjuer är 

dock att de tar lång tid att genomföra. I mitt fall ungefär sextio minuter per intervju. Det medför 

en begränsning i antalet intervjuer man hinner med att göra i ett kortare projekt. 

Jag visste väldigt lite om diagnosen ADHD innan jag valde ämne för min uppsats. En kvalitativ 

metod tillåter att man arbetar explorativt, det vill säga att man tar reda på så mycket som möjligt 

inom ett ämne under samtalets gång (Malterud, 2009).  

Bell (2006) hänvisar till Moser & Kalton (1971, s. 271) som beskriver intervjun som ett samtal i 

syfte att få fram information. Det kan vara mycket mer komplicerat än man tror, bland annat med 

tanke på att metoden innebär en mycket subjektiv teknik, där intervjuaren/forskaren tolkar svaren. 

Bell skriver också att intervjun kan ses som en ”fiskeexpedition” som både Wiseman & Aron (1972) 

och Cohen (1976) anspelar på. De menar att fiske och intervjuande har flera gemensamma 

nämnare: noggrann planering, uthållighet, stort tålamod och relativt stor erfarenhet. Egenskaper 

som krävs för att få ett bra resultat. 

 

 

Tillvägagångssätt – relation till intervjupersoner 

Då jag har flertal vänner som har ADHD-diagnos väcktes intresset för den här undersökningen 

för många år sedan. Två av dem, som jag valt att intervjua, talar ofta om sin diagnos och därför 

tänkte jag på dem direkt när jag skulle söka intervjupersoner inför undersökningen. Den ena är en 

man som jag gick på högstadiet med och den andra en kvinna som jag lärt känna på universitetet i 

Uppsala. Dessa kontaktade jag tidigt för att berätta om uppsatsen och frågade om de kunde tänka 

sig ställa upp på intervjuer. De sa båda ja utan att tveka. 

Jag hade även en accept från en tredje person med ADHD-diagnos, som senare inte svarade 

när jag försökte kontakta henne för att boka in en intervju. Hon är syster till en vän till min syster 

och bor i Skåne. När jag inte fick tag på henne kontaktade jag Norrtäljeanstalten och berättade om 

mitt projekt och frågade om jag kunde få intervjua någon relevant person där. Jag skrev även till 

ett behandlingshem där jag känner föreståndaren, men fick dock ingen respons från någon av dessa 
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institutioner. Då jag inte fick den respons jag hoppades på, valde jag att kontakta en vän som jag 

inte haft kontakt med på många år. Våra familjer är också vänner sedan många år. Jag hade undvikit 

att be henne då jag kände att intervjufrågorna skulle kunna bli känsliga då vi aldrig tidigare talat om 

diagnosen ADHD och jag inte visste om hon skulle känna sig bekväm att tala om diagnosen. Det 

kändes också känsligt att ställa mina intervjufrågor eftersom intervjupersonen förväntas lämna ut 

mycket personligt om både sig själv och sin familj. Hon sa ändå ja till att medverka som 

intervjuperson och uttryckte att hon tyckte att jag skrev en viktig uppsats. 

Jag kontaktade även en vän till min syster och som jag bara träffat en gång. Jag fick veta av min 

syster att hon diagnostiserats med ADHD som vuxen och att min syster uppfattade att hon kände 

sig bekväm att tala som sin diagnos. Min syster kontaktade henne först och berättade om uppsatsen 

och att jag gärna ville intervjua henne. Hon svarade då att det var okej att jag kontaktade henne. 

 

 

Närhet och distans till intervjupersoner 

Mina nära vänner upplevde intervjun som lite konstig då vi vanligtvis snarare kommunicerar än 

intervjuar varandra. Jag upplevde att det i viss mån försvårade genomförandet från både min och 

mina intervjupersoners sida då det inte kändes helt naturligt och som vanligt. Å andra sidan ledde 

bidrog det faktum att vi känner vi varandra väl, att situationen upplevdes avdramatiserande och att 

de kunde öppna sig för mig. 

Jag kände också viss oro när jag bearbetade materialet. Jag kände mig orolig över hur mina 

vänner skulle uppleva det när de fick läsa uppsatsen och förstod dess teoretiska utgångspunkt. Jag 

kände oro över att de inte skulle hålla med mig om hur jag resonerat och känna sig besvikna på 

mig eller känna att jag inte lyckats förstå dem. En av mina intervjupersoner har jag endast träffat 

en gång och då i all hast. Hon är en vän till min syster. På många sätt var det enklare att intervjua 

henne och hålla samtalet mer professionellt. Vi upplevde en distans till varandra som gjorde oss 

bekväma. Jag upplevde också att hon kände sig mer bekväm med att svara på mina frågor, sannolikt 

för att hon inte har någon personlig relation till mig. 

 

 

Tillvägagångssätt - genomförande 

När mina intervjupersoner signerat medgivandeblanketten för att bli intervjuade, bokade vi in en 

tid när jag kunde ringa dem över telefon. Jag informerade om att intervjun kunde ta ungefär sextio 

minuter och påminde dem att samtalen skulle spelas in. 

 Jag valde att göra telefonintervjuer då flera av mina intervjupersoner bor på annan ort. Jag 

kände också att distansen i ett telefonsamtal kunde underlätta för intervjupersonen, att hon/han 

skulle känna sig mer bekväm med att berätta om sig själv då än om vi möttes upp eller sågs över 

Skype. Eftersom att frågorna är personliga och kan vara känsliga ville jag försöka skapa distans så 

att intervjupersonen skulle känna sig bekväm.  
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De flesta intervjuerna genomfördes kvällstid. Jag spelade in samtalet och kunde därför fokusera 

till hundra procent på samtalet och ställa relevanta följdfrågor, eftersom jag inte behövde anteckna 

samtidigt. Dagen efter intervjuerna transkriberade jag stora delar av samtalet och sorterade därefter 

in svaren under mina frågeställningar. Min ambition var att ha transkriberat varje intervju innan jag 

påbörjade en ny intervju. Det fungerade i alla fall utom ett.  

Under ”Resultat” använde jag mig av transkriberingarna och skrev sammanfattning av 

respektive intervjupersons berättelse. I början av varje berättelse skrev jag vissa viktiga 

bakgrundsfakta som ålder, kön, medicinering och sysselsättning, som var samma fakta för varje 

intervjuperson. Dessa bakgrundsfakta fick särskilja och kategorisera respektive intervjuperson. Jag 

byggde upp varje persons berättelse på ungefär samma sätt, och försökte ha en kronologisk ordning 

som alltid började i barndomen eller vid skolstarten. Eftersom flera av mina intervjupersoner 

uttryckt sig så målande, valde jag att använda en hel del citat i berättelserna. Deras exakta ord var 

också så mycket mer beskrivande, än om jag skulle ha återgett det med egna ord. 

Under ”Analys” sammanfattade jag vad alla mina intervjupersoner uttryckt i intervjun, kopplat 

till mina fyra frågeställningar. Slutligen bearbetade jag materialet ännu en gång och gjorde egna 

reflektioner kopplat till vad intervjupersonerna berättat. Jag sammanfattade det under respektive 

frågeställning samt i förhållande till min teoretiska utgångspunkt. Detta är återgett under rubriken 

”Reflektion”.  

 

 

Forskningsetiska principer  

De forskningsetiska principerna för en undersökning och/eller intervju stämmer överens med hur 

jag har gjort i min undersökning. Utdrag från citat: ”Forskningsetik handlar om att man är tydlig 

när det gäller vilken form av överenskommelse man gör med sina intervjupersoner. Därför kan ett 

skriftligt kontrakt fungera bra. Etiska aspekter av forskningen inbegriper ett samtycke från den man 

ska intervjua. Det handlar också om att man kommer överens om hur detta material ska användas 

och hur resultaten kommer att spridas. När man väl har kommit överens, ska man se till att hålla 

sig till detta.” (Bell, 2006 s. 55). 

De personer jag har intervjuat är anonyma och jag har lagt vikt vid att undvika att skriva ner 

uttalanden som på något sett kan identifiera vem personen är. Jag har varit noga med att informera 

om syftet med intervjun och hur deras svar, resultaten av min undersökning, kommer att 

presenteras. Innan intervjun genomfördes har de intervjuade fått ta del av ett informationsbrev och 

se och signera en medgivandeblankett. I och med detta bedömer jag att de forskningsetiska 

principer som berör information, samtycke och nyttjande är uppfyllda. 

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning används inte längre 

av Vetenskapsrådet. Istället rekommenderas skriften God forskningssed (Codex, 2017). Enligt God 

forskningssed finns det flera intressen att ta ställning till ur ett etiskt perspektiv. Till exempel 

kunskapsintresset i förhållande till integritetsintresset. Som forskare måste man även ta hänsyn till 
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att det inte finns någon risk för att skada andra. Frågan är om hur integritetskänsligt material ska 

hanteras i förhållande till forskarens, intervju- och andra medverkande personers intressen samt 

andra forskares intressen. Viktigt är också ta ställning till vem som äger ett forskningsmaterial och 

vad forskaren kan lova de medverkande (Hermerén, 2011). I mitt fall var jag tydlig med att 

uppsatsen, när den publiceras, blir offentlig och en allmän handling som är nedladdningsbar från 

internet. Bedömningen är att då intervjupersonerna är anonyma, utgör inte uppsatsen en risk eller 

skada för intervjupersonerna. Forskningsmaterialet ägs av forskaren och vid publikation, Uppsala 

Universitet.  

 

 

 

Reliabilitet 

Det är inte säkert att resultaten i min undersökning är tillförlitliga och att man skulle få fram samma 

resultat vid olika tillfällen i liknande omständigheter (Bell, 2006). Resultaten för min undersökning 

har alltså låg reliabilitet på grund av att urvalet endast är grundat på fyra individer. Men det ger en 

djup inblick i hur dessa individer upplever sin ADHD-diagnos. Hur stor sannolikheten är att det 

är representativt för alla, eller merparten, av människor med en ADHD-diagnos är omöjligt att 

säga. Det fanns till och med stora olikheter mellan de fyra personer som jag intervjuade. 

 

 

Validitet 

Enligt Introduktion till forskningsmetodik är definitionen av validitet följande: ”Utformning av en 

forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en 

undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs.” (Bell, 2006 s.117). 

Med tanke på min slutsats att reliabiliteten i min undersökning är låg, är också validiteten låg, på 

samma grunder. Det är omöjligt att säga att det mina fyra intervjupersoner berättar skulle vara 

giltigt eller representativt för alla med en ADHD-diagnos. 
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Resultat 

Jag har valt att först redovisa för vad respektive intervjuperson har förmedlat i våra samtal utefter 

temana: Livet i skolan, Stödinsatser i skolan, Stöd utanför skola och hem, Stöd i familjen, Sociala 

relationer, Svårigheter, Självbild, Relation till diagnosen, Livet idag. Intervjupersonerna heter i 

verkligheten någonting annat. 

 

 

Intervjuperson 1 – Ludvig 26 år 

Sysselsättning: Studerar till att bli lärare i fritidshem 

Diagnostisering: Fick diagnosen någon gång mellan 7–9 år 

Medicinering: Aldrig ätit medicin för ADHD 

Kunskap om diagnosen: ”Vet ganska lite om ADHD. Man har många bollar i luften och många 

tankar som är svåra att skilja på. Vet att det handlar om hyperaktivitet och 

koncentrationssvårigheter, men vet inte vad det betyder rent vetenskapligt”. 

 

Livet i skolan 

Ludvig trivdes väldigt bra i skolan från första klass till och med studenten och hade inte svårt att 

få vänner. Dock upplever Ludvig att det inom honom alltid pågått en inre strid. I lågstadiet fick 

Ludvig många utbrott och kände sig arg. Han kunde då slita sig i håret, bryta sönder pennor och 

agera destruktivt. Dessa beteenden kunde till exempel ske i samband med att Ludvig kom sent till 

en lektion eller liknande. Ludvig såg ADHD-diagnosen som ett hinder när han var yngre eftersom 

han inte kände sig som alla andra. Ludvig har dock aldrig upplevt att han haft 

koncentrationssvårigheter. 

 

Stödinsatser i skolan 

Ludvig uppger att det var hans mamma som såg till att han fick det stöd han behövde i lågstadiet 

och upplever att han efter det klarat sig själv. Han uppger att hans mamma ordnade så att skolan 

anställde en assistent som var med honom varje dag i lågstadiet. Ludvig upplever att han hade tur 

som fick en så bra assistent som förstod honom, var lugn när han fick utbrott och skjutsade hem 

honom när han blev arg. Han sa att ”det är tack vare honom som jag nu vill jobba med barn som 

är i samma situation som jag var då”. Övergripande under hela skolgången upplever Ludvig att han 

alltid fått positiva bemötanden av lärare. 

 

Stöd utanför skola och hem 

Ludvig uppger att han fick det stöd han behövde av familj och skola och att han inte fick ytterligare 

stöd. 
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Stöd i familjen 

Ludvig upplever att hans föräldrar tidigt insåg att han behövde tid och tålamod. Att föräldrarna 

inte har förhållit sig till diagnosen, utan till vad Ludvig behövde. Ludvig tror att han har ärvt ADHD 

av sin pappa som uppvisar många av symptomen men aldrig blivit diagnostiserad.  

 

Sociala relationer/vänskap 

Genomgående under skoltiden upplevde Ludvig att han inte ville vara ensam och umgicks hellre 

med vem som helst än ingen alls. Under högstadiet sökte han sig till umgängen som inte var bra, 

som höll på med alkohol och droger. Han upplevde att han hade en stor osäkerhet inom sig själv 

och att den inre striden intensifierades i högstadiet.  

 

Svårigheter 

Ludvig beskriver en inre strid som bland annat yttrade sig i tvångstankar; en tanke som styr hela 

tiden som gör att man blir aggressiv, lätt irriterad på saker och inte vet hur det ska ventileras. Ludvig 

upplevde att han hade många inre demoner som tryckte ned honom. 

 

Självbild 

Ludvig upplever att han under sitt liv haft en stor individualitet och stuckit ut. Han har tyckt om 

att känna sig speciell både tack vare diagnosen och att han är halvblind och skelar. I och med detta 

har han känt att han ”är en egen person och inte precis som alla andra”. Han uppger också att han 

aldrig skämts för diagnosen, men att det ibland varit jobbigt att inte känna sig som alla andra. I 

bemötanden med andra upplever Ludvig att de, när de får vetskap om hans diagnos, tenderar att 

sätta honom i ett fack och att de har låg kunskap om vad ADHD är.  

 

Relation till diagnosen 

Ludvig uppger att han sätter sig själv i ett fack eftersom det blir en förklaring för honom till varför 

han inte tänker som andra gör. Ludvig upplever sin diagnos som ”en dörr som öppnas och inte 

bara någonting som är stängt”. Med det menar han att människor som har diagnosen inte ska vara 

slavar under den och tro att det alltid kommer att vara såhär. Diagnosen öppnar upp för mycket, 

den förklarar och ger trygghet. Han menar att när man väl har fått diagnosen gäller det att hitta sig 

själv i den och använda diagnosen på ett kreativt och konstruktivt sätt. När Ludvig arbetar med 

barn upplever han att han kan se om ett barn har ADHD. Han uppger också att han är kritisk mot 

att ge ADHD-medicin till barn eftersom de oftast inte har möjlighet att välja själva.  

 

Livet idag 

Som vuxen är Ludvig lycklig och positiv och tycker att han har fått lärdomar av livet. Han har 

fortfarande konversationer med sitt fjortonåriga själv där han var jagad av inre demoner och inte 
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kunde se något fint i sig själv, bara i andra. ”När jag blev äldre har jag insett att diagnosen är en 

otrolig gåva som jag har fått”. Med detta menar Ludvig att han klarar av att göra saker på ett sätt 

som många inte klarar av på grund av att han har så mycket överskottsenergi. Han uppger att han 

i sitt arbete som kock klarar av att göra femtio saker samtidigt och får en adrenalinboost av det.  

 

 

Intervjuperson 2 – Sara, 26 

Sysselsättning: Arbetar som resurs och stödperson i grundskolan 

Diagnostisering: Fick sin diagnos vid 23 års ålder 

Medicinering: Äter medicin för ADHD 

Kunskap om diagnosen: ”Hyperaktivitet, dålig impulskontroll, uppmärksamhetsstörning ”känns 

som att det är så mycket, blev ställd av frågan”. 

 

Livet i skolan 

Sara trivdes och hade roligt i skolan på lågstadiet. Det gick väldigt bra för henne då hon hade lätt 

för att studera och var intresserad. Hon älskade att läsa och skriva och lärde sig läsa redan vid fem 

års ålder. När hon gick i andra klass blev hon utbränd och var tvungen att vara hemma från skolan 

i två veckor. Därefter fick läraren hjälpa Sara med att inte överarbeta. 

 

Stödinsatser i skolan 

I grundskolan var inte Sara diagnosticerad och fick heller inte extra stöd i skolan. Under 

gymnasietiden var inte Sara i en vanlig klass utan hade en assistent som hon var med enskilt varje 

dag. 

 

Stöd utanför skola och hem 

Sara fick stöd av en psykolog under gymnasiet som hon upplevde förstod henne. 

 

Stöd i familjen 

Under tonåren upplevde Sara att hon blev bemött som en ”arg tonåring som gjorde uppror och 

var rebellisk”. Hon fick ofta höra av sin mamma att det inte var något fel på henne, utan att hon 

bara måste skärpa sig. Själv kände hon att hon inte kunde rå för hur hon mådde och betedde sig, 

men att ingen förstod. Sara upplevde att det var svårt att berätta om sina svårigheter för sin familj, 

då mamman reagerat med att säga att ”det är samma för alla”. Sara upplevde att hon bemöttes som 

att hon bara var lat. 

 

Sociala relationer/vänskap 

Sara har alltid haft många kompisar, både i och utanför skolan. Hon kände att hon behövde leka 

med kompisar hela tiden och att det alltid behövde hända någonting. 
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Svårigheter 

Sara uppger att hon under sin uppväxt inte kunde ha tråkigt och kände sig hyperaktiv hela tiden. 

Hon hade ofta utbrott och hade ett hett temperament. Hon blev sällan ledsen utan snarare arg. 

Hon minns att hon låg i sängen och tänkte; ”Imorgon ska jag inte bli arg! Varför kan jag inte vara 

som alla andra?” Sara upplevde åren mellan tretton och femton år som periodvis mörka och svåra. 

Redan när hon var tretton år älskade Sara att dricka alkohol, för det var endast då hon kände sig 

lugn. Hon testade även lite droger i samma ålder, men med försiktighet då hennes pappa var 

missbrukare. ”Om det inte var för min mamma, så hade jag nog varit missbrukare nu”, säger Sara. 

På gymnasiet blev Sara så svårt deprimerad att hon medicinerades. Hon upplever idag att 

depressionen överskuggade hennes då oupptäckta ADHD. Sara upplever att det finns ett samband 

mellan depressionen och hennes insikt om pappans missbruk och destruktiva beteenden vilket 

påverkade deras relation. Hon har minnesluckor från den här tiden, men minns ändå att hon mådde 

så dåligt att hon kände att hon inte ville leva längre. 

Sara beskriver sin ADHD som att hon kan bli väldigt intensiv och att känslorna är kaos. Hon 

har svårt att kontrollera sig och blir lätt arg. Hon blir väldigt lätt utmattad på grund av sina 

svårigheter att ta in alla intryck. Sara har svårt att avsluta och påbörja saker och växlar mellan 

hyperaktivitet och utmattning 

 

Självbild  

Sara upplever att hon hade helt okej självbild när hon visste att hon hade någonting att göra som 

hon kände till sedan förut, men när hon skulle göra nya saker blev hon ångestfylld och det kändes 

läskigt. Hon kände sig dålig när hon inte klarade av saker. 

 

Relation till diagnosen 

Sedan tonåren har Sara upplevt att hon aldrig mådde bra och kunde vara lycklig, förrän hon fick 

en ADHD-diagnos, ADHD-medicin och antidepressiva vid 23 års ålder. Hon ansökte själv om 

utredning för ADHD och blev diagnostiserad. Sara blev lättad när hon diagnostiserades. Hon hade 

förstått länge att någonting var fel. Hon fick en förklaring till varför hon inte klarade av saker i 

vardagen, och kände att hon inte  behövde vara så hård mot sig själv. I stället kunde hon börja hitta 

strategier. Samtidigt önskar Sara ibland att hon inte hade diagnosen eftersom det är en kamp att få 

ihop vardagen. 

 

Livet idag 

Sara upplever att hon blir trött av medicinen, men blir helt slut om hon inte tar den. Medicinen 

hjälper henne att koncentrera sig och ha ett funktionellt liv. Men även med medicin känner hon sig 

osäker i sociala sammanhang på grund av mängden intryck, svårigheter att lyssna och rädslan för 
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att säga någonting konstigt. Hon känner att känslorna är för stora för att få plats i hennes kropp. 

De tar helt över. ”Om jag visste, och om jag hade haft medicin, kanske, då hade allt sett annorlunda 

ut. Det kan vara en stor sorg ibland” säger Sara. Men när hon tittar tillbaka kan hon känna att hon 

ändå har klarat sig och känner sig stark när hon tänker på vad hon kämpade med. ”Man klarar så 

mycket mer än man tror”, säger Sara 

 

 

Intervjuperson 3 – Josefine 22 år 

Sysselsättning: Tidningsredaktör och publicist 

Diagnostisering: Fick sin diagnos vid 4 års ålder 

Medicinering: Har tagit medicin för ADHD i kortare perioder, men upplever att det aldrig har 

gett henne något ”what so ever”. 

Kunskap om diagnosen: Uppger att hon har den hyperaktiva impulsformen av ADHD, vilket 

medför att hon har svårt att koncentrera sig, svårt med strukturer och rutiner och är extrovert.  

 

Livet i skolan 

Josefine upplever sina första skolår som ”ganska okej”, att hon hade många vänner och var duktig 

i skolan. ”Jag är inte korkad” beskriver hon. Josefine var väldigt duktig på att läsa. I årskurs sex 

läste hon 146 böcker. Hon fick mycket uppskattning för detta, i synnerhet av sin psykolog, eftersom 

hon uppger att det är ovanligt att ADHD-människor vill läsa böcker frivilligt. 

 

Stödinsatser i skolan 

Josefine beskriver sig själv som ”skitjobbig” i skolan och att hon hade en speciallärare upp till och 

med sjunde klass. Josefine uppskattade enormt mycket hur hennes speciallärare särbehandlade 

henne på ett diskret sätt. Hon upplever att hennes speciallärare behandlade henne precis som alla 

andra. Hon fick det stöd hon behövde i form av påminnelser och strategier för att Josefine inte 

skulle känna sig annorlunda. Specialläraren hade en förmåga att se när och hur Josefine behövde 

stöd. Josefine säger att det bästa med specialläraren var att ”det var någon som såg mig”.  Josefine 

berättar att ingen i lågstadiet visste att hon hade ADHD-diagnos. 

När Josefine bytte skola i sjätte klass från en ”snobbig, elitistisk skola” till en estetiskt inriktad 

högstadieskola, upplevde Josefine att lärarna på hennes gamla skola var glada för hennes skull. På 

den nya skolan hade Josefine tre väldigt stöttande lärare som till och med övade med henne inför 

en audition på sin fritid.  

 

Stöd utanför skola och hem 

Josefine har också gått hos en psykolog på BUP så länge hon kan minnas, vilket hon älskade. 

Psykologen på BUP pratade med Josefine som om hon vore en vuxen, vilket Josefine tyckte var 

skönt. Hon pratade inte med henne på ett nedlåtande sätt 
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Stöd i familjen 

Josefine upplever att hennes föräldrar ibland kunde skylla hennes ”normala” beteende på att hon 

inte tagit sin ADHD-medicin eller på ADHD:n. Hon tyckte att det var jobbigt att de alltid 

refererade till ADHD:n när Josefine själv kände att ”det är bara jag”. Josefine upplever att hennes 

mamma stör sig på att hon har svårt att sitta still, gunga med benet och liknande. ”Vad spelar det 

för roll om jag sitter och gungar med benet, för dig? När du vet att det är min kropp som reagerar 

på ADHD. Varför är det viktigt att göra en grej av det?” 

Josefine är väldigt tacksam för att hennes föräldrar hjälpte henne så mycket och hon upplever att 

hon har fått mycket stöd som har bidragit till att hon klarar av att arbeta med det hon gör idag, och 

format den hon är. 

 

Sociala relationer/vänskap 

Josefine uppger att hon alltid har haft mycket vänner och upplever att det är tack vare sin 

personlighet som hon är varit omtyckt och att det är hennes bästa egenskap. Josefine upplever att 

när klasskompisarna fick reda på att hon hade en ADHD-diagnos blev hon satt i ett fack där hon 

förväntades vara våldsam och slåss. Hon upplever att de fördomarna finns och att det finns mycket 

okunskap kring diagnosen. 

 

Svårigheter 

Utifrån sin journal och egna minnen beskriver sig Josefine som superstökig, hyperaktiv, tappade 

bort saker, pratade hela tiden, pratade snabbt, var glömsk, var skitjobbig, sprang iväg, kissade på 

sig, tog en tugga mat och ställde sig upp och hoppade i tio minuter och tog sedan en till tugga mat. 

Josefine upplever att folk sätter henne i situationer där de vet att hon inte kommer att kunna 

leva upp till deras förväntningar. Själv känner hon sig stolt över vad hon klarar av, som hon själv 

inte förväntade sig att klara av. Josefine upplever att hon har lätt att vara glad för små saker. 

 

Självbild  

”Personlighetsmässigt har jag alltid känt typ A+, jag har alltid känt att jag är typ awesome”, säger 

Josefine. Hon berättar att hon haft komplex över sin kropp och med killar, såklart, men att hon 

jobbat mycket med sin personlighet för att uppfattas som ”skön”. Josefine är noga med att påpeka 

att hon aldrig låtit diagnosen identifiera hennes självbild, och hon anser att folk inte är tillräckligt 

pålästa om vad det är.  

 

 

Relation till diagnosen 

Josefine gör skillnad på sin personlighet och sin ADHD. Hon menar att bara för att hon har svårt 

att koncentrera sig innebär det inte hon är lat, inte bryr sig, är stökig eller vill ha uppmärksamhet. 
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”Det är inte bara min ADHD som styr mig. Jag är också en egen person, jag har åsikter och tycker 

också att vissa saker är konstiga eller fel” säger Josefine. 

 

Livet idag 

Josefine berättar att hon arbetar med att organisera saker. Något som egentligen är en mardröm 

för någon med ADHD. Hon säger att hon blir en annan person när hon är på ett jobb och får 

ibland från sin bror kommentaren; ”om folk bara visste hur du är på riktigt…” Josefine uppger att 

hon förstår kommentaren och anser att hon innerst inne är lat och slarvig. 

 

 

 

Intervjuperson 4 – Emma, 24 år 

Kön: Kvinna ”eftersom jag klassas som en kvinna rent juridiskt” 

Sysselsättning: Entreprenör 

Diagnostisering: Fick sin diagnos vid 22 års ålder 

Medicinering: Testade ADHD-medicin för två månader sedan och hamnade i en djup depression 

på grund av medicineringen.  

Kunskap om diagnosen: Kan den exakta definitionen. 

 

Livet i skolan 

Emma trivdes bra i förskolan där hon hade många vänner. Men när Emma började första klass 

upplevde blev hon mobbad och hade svårt att forma sig och att skolmiljön inte var bra för henne; 

”skolan var ett helvete när jag gick i lågstadiet. Det var verkligen…. ensamt”. Emma berättar att 

hon alltid varit en kunskapstörstig person, men att hon upplever att skolan tog död på det. Hon 

säger att det inte fanns utrymme för henne att hinna lära sig eller förstå. 

Under mellanstadiet började Emma på en danskurs utanför skolan, där hon fick en vän som 

hon brevväxlade med under många år. På högstadiet kom hon in på en omtalad balettskola där hon 

beskriver sig som ”bäst”. Då fick Emma för första gången i skolan känna sig duktig. På gymnasiet 

kom Emma in på prestigefylld balettskola i Sverige. Där beskriver hon sig som extraordinär i dans, 

men att hon hade problem med de teoretiska delarna. 

 

Stödinsatser i skolan 

Vid ett tillfälle på lågstadiet besökte Emmas mamma skolan då hon var förtvivlad över att Emma 

grät så mycket. Lärarna svarade med att de tyckte att Emma är ett barn som tar så mycket plats att 

de andra barnen känner sig hotade när de retar henne. De föreslog att familjen skulle flytta tillbaka 

till stan. Emma upplevde då att det var hennes fel, hon förstod att hon inte skulle få någon hjälp 

och att hon uppfattades som en belastning. 
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Under sista året på gymnasiet initierade en lärare att Emma skulle genomgå en dyslexiutredning 

vilket Emma gjorde och fick då diagnosen dyslexi. I och med dyslexidiagnosen fick Emma extra 

stöd för första gången i skolan. 

 

Stöd utanför skola och hem 

Emma fick inget stöd utanför skolan eller familjen förrän hon i vuxen ålder sökte sig till psykiatrin 

på grund av depression. 

 

Stöd i familjen 

Emmas föräldrar försökte hjälpa henne med läxor, men hon upplever att de blev arga och besvikna 

på henne för att de upplevde att hon inte försökte lära sig eller sitta still. Då kände hon sig totalt 

värdelös. Hon upplevde att hennes föräldrar aldrig funderade på att det kunde vara något ”på riktigt 

annorlunda” med Emma, och tänkte aldrig på att de skulle söka hjälp för Emma eftersom det var 

skamligt att söka hjälp. Emma tror att föräldrarnas bemötande kan ha att göra med att de inte är 

utbildade. Emma upplevde att föräldrarna inte brydde sig så mycket om hur hon mådde, men om 

de hade brytt sig mer då, hade hon kanske sluppit psykiatrin nu. 

 

Sociala relationer/vänskap 

När Emma gick i första klass flyttade familjen ut på landet i en glesbygd. Då hon upplevdes av de 

andra barnen som annorlunda blev hon mobbad och hade inga vänner i skolan. På fritiden hade 

hon en vän som hon kunde umgås med hemma, men inte bland folk. Emma förklarar att hon bland 

sina klasskamrater pratade mycket, var ärlig och sa vad hon tyckte vilket upprörde klasskamraterna 

som mobbade henne. Hon upplever att omgivningen aldrig förlät, eller hade överseende med 

henne. När Emma blev mobbad blev hon en gång så arg att hon stammade, vilket hon sedan blev 

mobbad för i flera år.  

 

Svårigheter 

Under hela uppväxten har Emma fått höra att hon borde skärpa sig, något hon upplevt 

skuldkänslor för att hon inte klarade av. Emma beskriver att efter att ha blivit mobbad en längre 

tid börjande hon ifrågasätta sig själv. Till en början var hon mest arg på mobbarna, men hon säger 

att; ”Någonstans någon gång började jag rikta om fokuset och fråga vad det är för fel på mig. Det 

är kanske mitt fel att de mobbar mig.” Hon beskriver att hon tappade både självkänslan och 

självvärdet. Hon säger att; ”Min självkänsla bröts ner där och då, och den har inte lyckats byggas 

upp igen sedan dess”. Under gymnasiet skadade sig Emma svårt i foten och flyttade hem igen och 

började känna sig deprimerad eftersom hon var skadad för livet. När Emma var 22 år var hon 

utbränd, hade grav ångest och var djupt deprimerad. Då kom hon för första gången i kontakt med 

psykiatrin och fick sin ADHD-diagnos samt andra diagnoser. 
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Självbild och relation till diagnosen 

När Emma fick sin diagnos tyckte hon till en början att det var väldigt skönt att få en förklaring på 

”varför det som fungerar för alla andra, inte fungerar för mig”. Hon beskriver att hon kände sig 

som en gåta och ville att psykiatrin skulle ”lösa” henne, då hon inte förstod sig själv. I efterhand 

har Emma tyckt att det är jobbigt att ha diagnosen då det inte är något man kan bli frisk ifrån. Det 

gjorde henne arg. Men Emma beskriver också att hon i högre grad börjat acceptera vem hon är 

och jobbar med sina svårigheter med en annan typ av medvetenhet. Hon kräver också en annan 

typ av förståelse av andra och hon tillåter sig att njuta av sina fantastiska ”rus” när allt känns 

fantastiskt. Hon känner att hon bryter ihop när någonting är tråkigt, men hon är också otroligt 

tacksam för att hon kan vara så oerhört glad.  

Emma skulle vilja förmedla till andra som har fått diagnosen att de borde fokusera på det som 

är bra, för att det som är dåligt blir man ändå påmind om hela tiden. Till exempel att man inte 

passar in eller klarar av saker. Man ska fokusera på det som ingen annan påminner om. Till exempel 

om man är en idéspruta, om man är väldigt duktig på någonting eller om man har förmågan att 

vara väldigt glad. Detta ska man fokusera på och att man kanske är den enda som får uppleva det. 

Att ADHD är en fantastisk diagnos.  

Emma vill också formulera en önskan att arbetsförmedlingar och arbetsgivare skulle inse vilken 

otrolig resurs ADHD är. I stället för att fokusera på funktionshindret, alltså det man har svårt med, 

ska man lyfta fram det som är så himla bra. Att hamnar en ADHD-person på rätt plats, blir man 

den bästa anställda en arbetsgivare kan önska sig. Självklart måste man även ta hänsyn till 

funktionshindret, så att det blir rätt. Emma säger; ”Det är ju verkligen så här att man ger allt… 

Som en naturkraft typ. Ett helt elverk av sig själv”. Emma fortsätter; ”Det är klart att det är viktigt 

att man tar upp det som är svårt med ADHD, men jag tycker att det fokuseras för lite på det som 

är grymt med ADHD. Vad hade världen varit om det inte hade funnits någon ADHD? Så tråkig 

världen hade varit om det inte hade funnits några ADHD-människor. Visa lite jävla tacksamhet 

(skrattar). ADHD borde få lite mer uppskattning och respekt. Det är döcoolt egentligen. Det är 

som att man har en liten superhjältekraft, alldeles speciella powers i sin egen hjärna”. 

 

Livet idag 

Emma berättar att hon går i terapi nu som vuxen på grund av den dåliga självkänslan som 

fortfarande präglar henne sedan barnsben. Hon har startat ett eget företag där hon skapar och säljer 

feministiska produkter. 
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Intervjuperson 5 – Elisabeth, speciallärare 

 

Stödinsatser i skolan för barn med ADHD och särskilda behov 

På Elisabeths skola finns det tre olika grader av stöd till elever med särskilda behov. 

1. Extra anpassning som ofta handlar om extra stöd man kan ge i klassrummet. Det kan vara att 

möta upp en elev på skolgården eller i korridoren eller få möjlighet till alternativa 

redovisningsmetoder. 

2. Särskild stöd som ofta handlar om att en speciallärare kopplas in och undervisar en mindre grupp 

elever. 

3. Konsultativt stöd/externt stöd som ofta handlar om att skolan initierar en basutredning och 

beroende på vad den visar kopplas en adekvat resursperson in. Basutredningar kan handla om till 

exempel neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, asperger eller dyslexi. I vissa fall behöver eleven 

slussas till en särskola. Beslut om särskola tar rektorn som också innebär att hemskolan står för den 

elevens kostnad i särskolan som ligger på runt en halv miljon per läsår.  

 

När ADHD-diagnosen är fastställd kan eleven få stöd enligt extra anpassning, särskilt stöd eller 

genom konsultativt stöd beroende på vilken typ av stöd eleven behöver.   

 

ADHD-utredning 

Enligt Elisabeth är det oftast skolan som initierar en så kallad basutredning som krävs för att 

fastställa om en elev har ADHD, men det kan också vara föräldrarna. Ansvar för att göra en 

basutredning ligger på skolan och inte på BUP som många tror. Tyvärr kan en utredning ta lång 

tid då flera kompetenser, psykologer, kuratorer etcetera är involverade. ”Det är när vi upplever att 

eleven har det särskilt svårt, där svårigheterna är så allvarliga att det finns skäl att tro att eleven 

skulle behöva hjälp eventuellt i form av medicin som en basutredning görs” säger Elisabeth.  

 

Diagnosens betydelse för extra stöd 

Elisabeth berättar att skolan förr i tiden fick extra resurser främst när elever hade en diagnos men 

att det inte är så längre. ”Det har ingen betydelse om en elev har en diagnos eller inte, det är inte 

avgörande. Det står i Skollagen att alla elever har rätt till stöd när det finns behov. Inte bara för att 

klara kunskapsmålen, stödet ska stimulera eleven till att nå längre”.  

Om man misstänker att en elev har ADHD är det bra att utreda innan sjätte klass då eleven ofta 

byter skola och undervisningen får en annan karaktär med roterande ämneslärare. Då är risken 

större att elevens svårigheter inte upptäcks. ”Man måste prata med eleven om vad en diagnos 

innebär så att eleven inte ser diagnosen som en sjukdom, utan en förklaring till varför eleven 

behöver extra stöd”. Den enda utgångspunkten för en ADHD-diagnos måste vara att ur elevens 

perspektiv; ”det här barnet ska må så bra som möjligt”. 

 



 

 30 

Pedagogiska strategier 

I undervisning i ett ordinarie klassrum, där det finns elever i behov av extra stöd, kan läraren 

underlätta för att alla elever ska kunna ta till sig av undervisningen, säger Elisabeth. Pedagogiska 

strategier kan vara att tänka på att göra undervisningen intressant och att vara tydlig, skapa struktur 

och ordning. ”Det är viktigt med tydliga scheman för dagen, vissa elever blir hjälpta av att ha ett 

schema på sin bänk”. Man kan även ge alternativ i form av lättare uppgifter till vissa elever och 

även svårare uppgifter till andra elever. Undervisningen ska anpassas till olika grupper och 

individer. Många elever med ADHD kan vara hjälpta av bildstöd och IT som ger snabb feedback.  

 

Speciallärarens ansvar 

Förutom att undervisa elever, oftast i mindre grupper, har Elisabeth i ansvar att delta veckovis i 

elevhälsoteamet, undervisa andra lärare om särskilt stöd, bistå vid åtgärdsprogram, dokumentera i 

datorsystem, ha kontakt med externt stöd som till exempel psykologer och logopeder. Elisabeth 

deltar också vid överlämningar till annan skola och är ofta med under det första utvecklingssamtalet 

där. ”Det är mycket en speciallärare måste ansvara för, förutom att undervisa, som tyvärr kommer 

ganska långt ner i prioritering idag. Det är konstigt”.  

 

Speciallärarens syn på vem som ”äger” ett didaktiskt problem 

”Vi måste anpassa skolan efter elevernas individuella behov, det är inte eleven som ska anpassas 

till skolan” säger Elisabeth. Inkludering som begrepp tolkas olika av olika pedagoger och på olika 

skolor. Elisabeth fortsätter; ”Många tolkar inkludering som att det betyder att alla elever går i en 

vanlig klass. Men forskare menar att inkluderingsbegreppet betyder mer. Till exempel att även 

eleven ska inkluderas i gemenskapen och att pedagogiken ska anpassas efter eleven”. 
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Analys i relation till frågeställningarna 

Här redovisas en analys av studiens resultat i relation till frågeställningarna. 

 

 

Frågeställning 1 

 

Vilka känslor och upplevelser har individer med ADHD-diagnos erfarit under sin uppväxt 

och som vuxna? 

 

Någonting som är utmärkande för alla fyra intervjupersoner är att de verkar vara väldigt 

känslostyrda och har lätt att sätta ord på och förstå sina känslor. De är alla även känslomässigt 

utåtagerande som visar sig i att de tar plats, pratar mycket, kan vara våldsamma mot sig själva och 

andra och visar tydligt när de mår bra eller dåligt. Att vara utåtagerande som bråkig, stökig, olydig 

etcetera är en kategori av problembarn som nämns av Börjesson och Palmblad (2005). Det är tydligt 

att barn med dessa beteenden fortfarande är utmärkande i skolan och upplevs problematiska. 

Samtliga intervjupersoner har mer eller mindre känt ett utanförskap och alla utom Josefine 

uttrycker att de inte är som alla andra. Josefine å andra sidan uttrycker motsatsen, att hon är som 

alla andra, men har koncentrationssvårigheter. Hon nämner aldrig orden ADHD när hon ska 

förklara sina beteenden. I Josefines fall verkar det som att ADHD-diagnosen blir ett pedagogiskt 

problem för henne eftersom diagnosen är det som får henne att känna sig annorlunda i skolans 

inkluderande kontext där hon hävdar att hon trots fördomar är som alla andra (Nilsson Sjöberg, 

2014). De som uppgett att de är annorlunda från andra har accepterat expertisens och 

omgivningens syn på dem som annorlunda eller avvikande på grund av sin diagnos (Börjesson och 

Palmblad, 2005). 

Alla fyra intervjupersoner har i perioder upplevt svårigheter och motstånd som gjort dem ledsna. 

De svårigheter och motstånd som samtliga upplevt skiljer sig markant från varandra. I den 

forskning som jag funnit beskrivs personer med ADHD som en homogen grupp med specifika, 

gemensamma svårigheter. I motsats till den forskningen visar den granskning som 

Skolinspektionen gjort, att ADHD-diagnostiserade personer inte är en homogen grupp, vilket 

stämmer överens med vad min undersökning visade (Nilsson Sjöberg, 2014). Jag upplever att de 

svårigheter som Ludvig hade handlade om att tygla sitt temperament och hantera en inre strid. I 

Saras fall handlade det mer om depressiva känslor och att ingen förstod eller kunde hjälpa henne. 

I Josefines fall var svårigheterna att hennes omgivning störde sig på hennes beteende och hänvisade 

till hennes diagnos i dessa avseenden. I Emmas fall upplevde hon motstånd av sina klasskamrater 

och hade svårigheter med att bli förstådd av dem och sin familj. Mycket av de svårigheter som mina 

intervjupersoner har upplevt skulle kunna tolkas som personlighetsdrag och naturligt beteende för 

att kunna utvecklas som individer. Corsaro (1990) menar att barns utmaningar av vuxnas regler är 

viktiga för barns utvecklande av självständighet och självkontroll. Kanske var Ludvigs utbrott i 
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klassrummet och Emmas konflikter med sina klasskamrater en strävan efter att utveckla social 

identitet och grupptillhörighet. Kanske var Josefines beteende, som omgivningen störde sig på, en 

naturlig del för hennes utveckling både kognitivt och socialt. 

Enligt Börjesson och Palmblad (2005) har vetenskap och expertis haft stort inflytande i 

samhället vilket bidragit till en legitimitet av särskiljande av avvikande barn. I det här fallet har 

samtliga fått samma neuropsykiatriska diagnos, trots att deras svårigheter skiljer sig åt. Deras 

inställning till sin diagnos antyder en tilltro och acceptans inför expertisen. 

Två av mina intervjupersoner, Sara och Josefine har uttryckt att de alltid känt sig rastlösa och 

haft svårt för att ha tråkigt, utan måste ständigt få intryck och hjärnstimulans för att må bra. Enligt 

Svenaues (2015) är dessa exempel på karaktärsdrag för personer med ADHD-diagnos. Tre av mina 

intervjupersoner, Ludvig, Sara och Emma berättar att de hade svårigheter med sin ilska, som jag 

inte har funnit som ett exempel på karaktärsdrag för personer med ADHD-diagnos i min 

bakgrundsforskning. De två intervjupersonerna som fick diagnosen i vuxen ålder beskriver att de 

känt mycket sorg och agerat destruktivt under sin uppväxt. Destruktivitet kan vara en konsekvens 

av att tidiga insatser uteblivits (Nilsson I. & Nilsson-Lundmark, 2013) och att man utvecklat en 

outsideridentitet (Graham, 2007:587) 

 

 

Frågeställning 2 

 

Hur upplever vuxna individer med ADHD-diagnos bemötanden och stöd under sin 

uppväxt? 

 

Vad det gäller bemötanden delar jag in i tre olika kategorier; Bemötanden i familjen, bemötanden i 

skolvärlden och bemötanden utanför skola och hem.  

 

Bemötanden i familjen 

Mina fyra intervjupersoner har fått väldigt olika bemötanden inom familjen. Både Josefine och 

Ludvig har föräldrar som redan tidigt såg att deras barn var i behov av särskilt stöd och de fick 

också stöd tidigt i skolan. Båda upplever att de har blivit hjälpta och är tacksamma för det stödet 

de fått medan övriga två intervjupersoner uttryckt en sorg över att de inte fick stöd tidigt i livet. 

Bristen på tidiga insatser kan leda till att känslan av utanförskap blir stark och att barnet lägger 

skulden på sig själv (Svenaues, 2015). Sara och Emma upplevde att de inte blev tillräckligt sedda 

och att föräldrarna inte brydde sig eller förstod vad de gick igenom och hur de mådde. När ett barn 

upplever att föräldrarna inte intresserar sig för barnet kan det leda till en känsla av emotionell 

utsatthet. Även barn som blir kritiserade eller förlöjligade kan få problem i sitt sociala och 

känslomässiga liv (Brodin, 2008). Alltså handlar det kanske mer om utsatthet och brist på stöd än 

en diagnos som antyder en eller flera defekter i hjärnan. 
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Både Sara och Emma upplever att diagnosen innebär att de kunnat bemöta sina föräldrar med en 

förklaring till sitt beteende. Josefine däremot upplever att diagnosen bidragit till att föräldrarna kan 

bemöta henne på ett nedlåtande sätt då den rättfärdigat detta. Det är tydligt att diagnosen varit av 

stor vikt för att kunna legitimera Sara och Emmas beteenden som försvarbara inför deras föräldrar. 

Men i Josefines fall har denna legitimering snarare inneburit att Josefines ADHD rättfärdigade ett 

nedlåtande bemötande av föräldrarna (Svenaues, 2015). 

 

 

Bemötande i skolvärlden 

Bland mina fyra intervjupersoner har den ordinarie lärarnas roll inte lyfts som varken positivt eller 

negativt mer än i Emmas fall där lärarna ansåg att hon som var mobbad skulle byta skola. Det är 

vanligt att mobbade barn bemöts på det här sättet. Syftet är att särskilja barnen för att underlätta 

för skolan snarare än för barnet som istället skuldbeläggs av skolan (Börjesson och Palmblad, 2005). 

Däremot har samtliga intervjupersoner upplevt bemötandet från assistenter, speciallärare, 

kuratorer, och skolsköterskor som mycket positivt, stärkande och stöttande. Det är tydligt att de i 

dessa sammanhang upplevt sig själva som socialt kompetenta (Brodin, 2008). 

Mina resultat visar att klasskamraternas bemötanden är av stor vikt för intervjupersonerna och 

betytt mycket för dem. I alla fall förutom i Emmas har de haft lätt att få vänner vilket inneburit att 

det sociala inte varit ett problem för dem. Enligt Corsaro (1990) är det viktigaste för ett barns 

utveckling att ha vänner och känna grupptillhörighet. Man behöver det sociala samspelet mellan 

jämlikar för att kunna utvecklas som individ. I Emmas fall har klasskamraternas bemötanden brutit 

ned hennes självkänsla då hon var mobbad i låg- och mellanstadiet. Det kan ha haft negativ 

påverkan och bidragit till Emmas svårigheter. Mina resultat visar också att samtliga 

intervjupersoner upplever att det finns fördomar och okunskap om ADHD samt att de blir satta i 

fack där de inte känner igen sig själva. Att de inte känner igen sig i de fack de upplever sig bli satta 

i visar tydligt att omvärlden tolkas olika beroende på vem betraktaren är (Brodin, 2008). 

 

Bemötanden utanför skola och hem 

Tre av mina fyra intervjupersoner har fått stöd av Barn- och ungdomspsykiatrin eller 

vuxenpsykiatrin. Dessa tre uppger att de inom psykiatrin har blivit bemötta med förståelse, att de 

känner sig betrodda samt att de fått förtroende för sina psykologer. Bemötandet från 

arbetsförmedlingen i Emmas fall är till fördel för en person med ADHD. Det stödet hon har fått 

från arbetsförmedlingen underlättar mycket för henne att starta eget företag. Min undersökning 

visar att även bemötanden utanför skola och hem är av stor vikt för välmående och god självbild 

(Brodin, 2008). 
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Frågeställning 3 

 

Hur upplever vuxna individer med ADHD-diagnos sin självbild? 

 

Vad det gäller självbild delar jag in i två olika kategorier; Självbild innan diagnostisering och självbild 

i relation till diagnosen. 

 

Självbild innan diagnostisering 

Två av mina intervjupersoner, Josefine och Ludvig, var väldigt unga när de fick diagnosen och de 

har inte talat om sin självbild innan den här tiden. I Emmas och Saras fall är det väldigt tydligt att 

deras självbild innan diagnosen var dålig. De har båda uttryckt att de kände sig värdelösa och inte 

kunde leva upp till andras förväntningar. Innan diagnostisering upplevde Emma och Sara att de 

var väldigt annorlunda jämfört med alla andra och kände stor skuld med tanke på att de båda alltid 

fick höra att de skulle skärpa sig och förväntades kunna bättre.  

Då skolan och samhället alltid strävat efter att normalisera avvikande personer kan denna 

tendens bidragit till att Emma och Sara känt sig värdelösa och att de inte klarade av att leva upp till 

andras förväntningar. Att skolan som organisation vanligtvis inte ifrågasätts kan även bidra till detta 

då skulden därmed riktas till individen som upplever svårigheter (Börjesson och Palmblad, 2005).  

 

Självbild i relation till diagnosen 

Två av mina intervjupersoner, Emma och Ludvig, anser att ADHD-diagnosen har en positiv eller 

delvis positiv inverkan på deras självbild. De ser diagnosen som en tillgång då ADHD i sig stärker 

positiva sidor inom dem själva. Diagnosen innebär till och med att de tillskriver sig själva förmågor 

som de annars inte skulle ha. En av mina intervjupersoner, Sara, upplever att ADHD-diagnosen 

har hjälpt henne att förstå sig själv bättre, gett henne en bättre självbild och gett ett svar på varför 

länge känt att något var fel med henne. Hon önskar ibland att hon inte hade diagnosen då hon 

anser att diagnosen i sig innebär en kamp för att få ihop vardagen. I samband med att Sara och 

Emma fick diagnosen slutade de se på sig själva som skyldiga till det beteende de fått så mycket 

kritik och skuldkänslor för. Det är tydligt att ADHD-diagnosen påverkar individens självbild och 

kan ses som ett öde eller ett funktionshinder som individen accepterar och anpassar sig till (Moser, 

2006:553ff). Det råder en stark tilltro till vetenskap och expertis i mina intervjupersoners relation 

till sin diagnos. Denna tilltro har haft stort inflytande i människors syn på sig själva och samhället 

sedan de medicinska, vetenskapliga upptäckterna under 1900-talet (Assarson, 2010). Mina resultat 

visar att detta fortfarande gäller i hög grad. 

En av mina intervjupersoner, Josefine, upplever att ADHD-diagnosen är skild från hennes 

personlighet och att hon aldrig skulle låta diagnosen definiera hennes person. Hon ser diagnosen 

enbart som någonting jobbigt som försvårar delar av hennes liv. Josefine upplevs ha en väldigt 

stark självbild där hon beskriver sig själv som ”awesome” eller ”A+”, trots hennes negativa 



 

 35 

inställning till sin diagnos. Kanske kan Josefine vara ett bra exempel på en individ som har 

utvecklats genom att testa vuxnas regler, haft dispyter och känt samhörighet med jämlikar och 

därmed utvecklats till en individ med stark, social identitet (Corsaro, 1990).  

 

 

Frågeställning 4 

Vilket stöd erbjuds elever med ADHD-diagnos i skolan? 

 

Vad det gäller vilket stöd som erbjuds delar jag in i tre kategorier; Olika stödinsatser och 

pedagogiska strategier, speciallärarens roll och ADHD-diagnostisering i förhållande till skolan. 

 

Olika stödinsatser och pedagogiska strategier 

Skolan tar ett stort ansvar när det gäller att identifiera och säkerställa alla elevers rätt till individuell 

anpassning av undervisningen (Skolverket, 2011). Enligt Skolinspektionens granskning lyckas de 

flesta lärare inte med detta (Nilsson Sjöberg, 2014), något som stöds i min undersökning. I intervjun 

med specialläraren beskrivs tre olika grader av stöd som finns inom skolans verksamhet; 1. extra 

anpassning, 2. särskilt stöd och 3. konsultativt stöd/externt stöd. Mina intervjupersoner har fått 

stöd genom extra anpassning och externt stöd i form av resurspersoner. Basutredning för ADHD 

har dock aldrig initierats i skolan för mina intervjupersoner. Kanske kan dagens starka tilltro till 

expertis kring neuropsykiatrisk vetenskap bidra till att så många skolor initierar till utredning till 

skillnad från för ca 20 år sedan då mina intervjupersoner började skolan (Graham, 2007).  

I intervjun med specialläraren verkar stödinsatser och pedagogiska strategier vara en större del 

av skolans undervisning idag jämfört med då mina intervjupersoner gick i skolan som inte nämnde 

att de erbjudits anpassning i klassrummet eller liknande. Både specialläraren och forskaren Dewey 

rekommenderar arbete i mindre grupper och att strukturera skolarbetet genom att dela upp målen 

i mindre delmål (Nilsson Sjöberg, 2014). Endast Josefine erbjöds en sådan pedagogisk strategi. 

Samtliga utom en av mina intervjupersoner fick en eller flera egna resurspersoner som de kunde 

arbeta enskilt och långsiktigt tillsammans med. Enligt Nilsson Sjöberg (2014) är detta nödvändigt i 

den inkluderande skolmiljön. Det framgår att dessa resurspersoner var oerhört viktiga för mina 

intervjupersoners positiva utveckling både socialt och kognitivt. År 2012/2013 hade fjorton 

procent av eleverna ett eget åtgärdsprogram och nästan varannan elev behövde någon gång få 

särskilt stöd (Göransson et al, 2015). Kanske identifieras elever i behov av särskilt stöd i högre grad 

idag jämfört med när mina intervjupersoner gick i skolan, alternativt kallades det inte stödåtgärder 

när elever undervisades i mindre grupper eller andra pedagogiska strategier med tanke på att mina 

intervjupersoner inte har uttryckt sig i de termerna.  
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Speciallärarens roll 

Ingen av mina intervjupersoner har nämnt att de fått stöd av speciallärare eller specialpedagog. 

Dock framgår i min intervju med specialläraren att hen idag har en viktig, avgörande och aktiv roll 

på den skola hen arbetar i. Dessa yrkesgrupper har inte bara i uppdrag att identifiera och arbeta 

med ADHD-diagnostiserade elever utan ska se till alla elever som är i behov av särskilt stöd 

(Göransson et al, 2015). Speciallärarens roll är beroende av hur rektorn prioriterar stödåtgärder för 

skolans elever både inom den egna skolan och när elever behöver slussas till särskola som innebär 

en stor kostnad för skolan. Elevers förutsättningar är alltså beroende av rektorns prioriteringar av 

resurser. I intervjun med specialläraren framgår att bristen på speciallärare är stor samtidigt som 

behovet av särskilt stöd ökar, inte minst med tanke på ökningen av ADHD-diagnostiseringar och 

andra neuropsykiatriska störningar.  

Både i forskning och i min intervju med specialläraren framkommer att speciallärare och 

specialpedagoger anser att skolan måste anpassas efter elevernas individuella behov, det är inte 

eleven som ska anpassas till skolan (Göransson et al, 2015). Mina intervjupersoner fick 

resurspersoner som anpassade undervisningen efter deras behov vilket hade enormt positiv 

inverkan på deras upplevelse av skolmiljön. Det bidrog också till att vissa av mina intervjupersoner 

kände att de klarade av att gå kvar i skolan. Min analys är att detta synsätt har positiva effekter på 

elever i behov av särskilt stöd.  

 

 

ADHD-diagnostisering i förhållande till skolan 

I intervjun med specialläraren framkom det tydligt att behovet av extra stöd i skolan helt och hållet 

beror på om eleven upplever svårigheter, inte att eleven har en diagnos. Detta överensstämmer 

med Läroplanen (Skolverket, 2011). Ändå berättar specialläraren att det finns fördelar med att 

diagnostisera en elev som misstänks ha ADHD eller andra diagnoser. Dels om svårigheterna är så 

pass ”allvarliga” att eleven sannolikt skulle må bättre om hen får behandling för sin diagnos. Dels 

om man misstänker att eleven har en diagnos i lågstadiet, kan en diagnos innan man börjar sjätte 

klass säkerställa att eleven får det extra stöd eleven behöver även under högstadiet. Trots 

specialläres perspektiv att skolan ska anpassas efter eleven och inte tvärtom, rättfärdigas en diagnos 

som en metod för att eleven ska få det stöd hen behöver nu och långsiktigt inom skolan (Göransson 

et al, 2015). Det styrker tesen om att tilltron till expertis och vetenskap fortfarande starkt präglar 

skolans verksamhet (Svenaues, 2015). Två av mina intervjupersoner, Emma och Sara, fick inte sin 

diagnos när de gick i skolan och upplever inte att de fick det stöd de hade behövt under skoltiden. 

Kanske hade en diagnos kunnat förhindra många av svårigheterna för Emma och Sara som under 

hela skoltiden upplevde att de var annorlunda, men förstod inte varför. 
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Reflektion 

Här redovisas reflektioner i relation till resultat och analys, tidigare forskning och teoretisk 

utgångspunkt. 

 

Reflektion kring känslor och upplevelser 

Gemensamt för alla mina fyra intervjupersoner är att de är känslomässigt utåtagerande både hemma 

och i skolan. Det innebär att de märks och stör mer vilket skulle kunna vara en anledning till varför 

de upplevs som problematiska till skillnad från en individ som kanske också upplever svårigheter 

men är introvert (Svenaeus, 2015). En vän till mig upplever att hon var utstött och mobbad under 

grundskolan, men att det inte uppmärksammades eller märktes av skolan. Min reflektion är alltså 

att barn som är utåtagerande lättare får en diagnos för att de märks och stör ordningen än ett barn 

som inte stör ordningen.  

Amelie, i filmen Amelie från Montmartre, tror att hon har fel på hjärtat eftersom hennes far 

som är läkare bara rör vid henne som barn när hon ska undersökas. Hon blir då så exalterad att 

hennes hjärta under dessa undersökningar slår extra fort och pulsen ökar. Både Amelie och hennes 

pappa tror därför att hon har hjärtfel och måste leva sitt liv med försiktighet. ”Sanningen” uppfattas 

utifrån olika perspektiv i betraktarens förhållningssätt och präglas av olika sammanhang beroende 

på hur interaktionen ter sig i just den situationen (Brodin, 2008). 

 På samma sätt upplever jag att det kan vara med individer som får diagnosen ADHD. Att 

omgivningen får dem att tro att de inte är som alla andra, för att de reagerar känslomässigt i vissa 

miljöer och därmed upplevs avvikande och tillskrivs en diagnos som bland annat innebär defekter 

i hjärnans funktioner. Vilket i sin tur bidrar till deras självbild (Svenaeus, 2015). 

Om mina iakttagelser angående mina intervjupersoners främsta svårigheter (nämnda under 

frågeställning 1 i analysdelen) stämmer, finns anledning att ifrågasätta om det verkligen är 

koncentrationssvårigheter, nedsatt impulskontroll och hyperaktivitet som är deras problematik. 

Eller vilken roll dessa beteenden har i relation till det andra som mina intervjupersoner upplever 

som problematiska. Vilket är hönan och vilket är ägget? Med detta menar jag att det finns anledning 

att reflektera över om de beteenden som tillskrivs ADHD ligger till grund för de övriga problemen, 

eller om de övriga problemen kan ligga till grund för de beteenden som tillskrivs ADHD.  

 

Reflektion kring bemötanden i familjen  

Att familjesituationen och stödet i familjen är viktigt framgår i alla mina intervjuer. Samtliga nämner 

sina föräldrars stöd eller brist på stöd i samband med sitt mående under sin uppväxt och som 

vuxna. En av mina intervjupersoner uppger att han fått tillräckligt med stöd av sina föräldrar tidigt 

i livet och är också den enda som inte talar om sin diagnos som ett försvar eller en förklaring till 

sina föräldrar.  

Känslan av att inte bli sedd eller förstådd av sina föräldrar leder till stor sorg hos mina 

intervjupersoner som lägger skuld på sig själva. Hade de fått stöd tidigt i livet av någon som faktiskt 
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förstod, hade de kanske sluppit mycket lidande. De av mina intervjupersoner som fick stöd tidigt 

och kände sig förstådda, beskriver att det har hjälpt dem mycket.  

 

 

Reflektion kring stödåtgärder i skolan 

En reflektion jag gjort är att jag upplever de ordinarie lärarna som passiva eller obefintliga som stöd 

för mina intervjupersoner. Däremot ”älskar” de sina stödpersoner i form av assistenter och andra 

extraresurser. I dessa fall har elever med särskilda behov identifierats i den allmänna skolan och 

fått det stöd de behöver, till skillnad från elever som inte upptäcks i stora klasser i den inkluderande 

skolmiljön (Assarson, 2010).  

Hur stödet till elever med särskilda behov ser ut är olika mellan skolor och på olika platser i 

landet, vilket gör undervisningen ojämlik. Det framgår tydligt i mina intervjuer, och har visst stöd 

i forskningen. Ekonomiska och sociala förutsättningar och prioriteringar är ofta det som styr vilka 

stödåtgärder som finns i en skola. Det finns skillnader mellan kommuner, privata och kommunala 

skolor och mellan olika rektorers prioriteringar (Göransson et al, 2015). Emma, som gick i en liten 

byskola på landsbygden, blev ombedd att byta skola när hon egentligen behövde extra stöd, men 

Ludwig och Josefine, som gick i större skolor i en storstad, fick bra stöd i skolan. Det kan ha berott 

på resurser och prioriteringar, men det kan också berott på okunskap. 

Enligt Elisabeth, specialläraren jag intervjuade, finns det redan idag många pedagogiska 

strategier som går ut på att alla elever ska kunna ta till sig undervisningen. Till exempel undervisning 

i mindre grupper, bildstöd, alternativa redovisningsmetoder, struktur, trygghetsskapande åtgärder 

etcetera. Något som inte bara passar elever med särskilda behov, utan har visat sig vara en tillgång 

generellt i undervisningen. Den här bilden stämmer inte överens med skolinspektionens 

granskning, som visar att många skolor har svårt att uppnå målen i Lgr11 att erbjuda undervisning 

anpassat till alla elevers behov (ibid). Mina intervjupersoner har inte heller nämnt liknande 

stödåtgärder och tyvärr, när jag själv varit på VFU, har jag inte sett att undervisningen följer dessa 

pedagogiska strategier. Kanske är det så att den skolan där Elisabeth arbetar, avviker från 

genomsnittskolan när det gäller att anpassa undervisningen efter elevernas behov. 

Mycket tyder på att extra stöd i skolan i form av resurspersoner har stor påverkan för hur elever 

med ADHD-diagnos och andra svårigheter klarar sig och mår i skolan. För mina intervjupersoner 

har det bland annat inneburit att de kunnat vara sig själva och blivit accepterade trots störande 

beteenden. Det kan ha bidragit till att de i sin interaktion med resurspersoner och jämlikar i klassen, 

kunnat utvecklas till starka individer med social identitet (Corsaro, 1990). 

 

 

Reflektion kring självbild 

Någonting som jag tycker är anmärkningsvärt är hur ADHD-diagnosen har så stark inverkan i hur 

mina fyra intervjupersoner tolkar sig själva och sina beteenden. För Josefine och för Sara är 
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ADHD:n orsaken till de svårigheter de upplever i sitt liv och för Ludvig och Emma orsaken till 

deras positiva förmågor. Denna identifikation i sig, tror jag kan vara problematisk då de tillskriver 

ADHD egenskaper de kanske egentligen har själva eller skymmer sikten för annan problematik. 

Det blir tydligt att vår självbild och hur vi uppfattar andra präglas av de normer som råder i 

samhället, vilka legitimerar diagnosen (Svenaeus, 2015). 

Någonting annat som jag har upplevt i mina intervjuer är att denna identifikation leder till en 

tro att man har en livslång sjukdom. Detta är oroväckande då det inte finns några bevis på att det 

är en defekt i hjärnan eller om diagnosen är en social konstruktion (ibid). 

Samtliga intervjupersoner uppger att det bland människor i deras omgivning finns en stor 

okunskap om deras diagnos. Samtidigt är diagnosen väldigt omtalad och bagatelliseras, 

romantiseras och smutskastas. Alla mina intervjupersoner tycker att detta är jobbigt att identifieras 

med. Detta tror jag i hög grad präglar deras självbild.  

 

 

Reflektion i förhållande till den teoretiska utgångspunkten 

Den teoretiska utgångspunkten för min uppsats var att betrakta ADHD utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Jag valde detta perspektiv då jag tyckte det stämde överens med 

min kritiska inställning till ADHD-diagnostisering. Jag hade inte så stor kunskap om vad ADHD 

innebär, men har under mina senaste VFU-perioder känt obehag inför lärarnas inställning till vissa 

elevers beteenden. Lärarnas uttalanden om hur medicinering av dessa elever skulle underlätta för 

lärarna som, i brist på avlastning, då skulle få ”lugn och ro” har skapat oro hos mig.  

Under mina intervjuer försökte jag urskönja om ADHD är en social konstruktion. Jag ville se 

tecken på om de i skolans värld socialt hade konstruerats till ”problembarn” då de avvek från 

skolans normer (Börjesson och Palmblad, 2005). Den tendensen upplevde jag delvis hos alla mina 

intervjupersoner men det var mer komplext än så. Det blev tydligt för mig att två av mina 

intervjupersoner själva var övertygade om att de har ADHD och upplever stora svårigheter de 

behöver hjälp för. Jag frågade då mig själv; om ADHD är en social konstruktion, vad är då svaret 

på deras frågor? De frågor de upplevde att de fick svar på i och med diagnosen.  

Det går inte att veta säkert om ADHD är en social konstruktion eller inte, men det blev tydligt, 

i minst två av mina fall, att diagnosen var bra för personens självbild och välmående. De fick en 

förklaring. Båda uppger att de fått en förklaring till ”Anledningen till varför jag inte är som alla 

andra”. Intressant och viktigt att ha i beaktande är att både individerna fick sin diagnos i vuxen 

ålder och själva sökte och ville ha den. Inte deras föräldrar eller lärare.  
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Konklusion 

Situationen idag är att fem procent av alla barn har diagnosen ADHD och får den ofta i samband 

med skolstart (Graham, 2007). Då kan man undra om den markanta ökningen verkligen beror på 

att det finns så många fler barn som har så stora problem att de behöver diagnostiseras med en 

diagnos som innebär att de har en eller flera defekter i hjärnan (Svenaeus, 2015). Kan den markanta 

ökningen vara en konsekvens av att omgivningen eller lärarna behöver lugn och ro i ett klimat där 

lärarbristen aldrig varit större än vad den är nu? Alltså att diagnosen fyller ett behov hos 

omgivningen eller lärarna snarare än ett behov hos barnet.  

 

Hur kan den här uppsatsen bidra till läraryrket?  

Själv tycker jag att den ger utrymme för mig som lärare att se ett störande beteende som en naturlig 

del av barnets/elevens utveckling (Corsaro, 1990) där jag som lärare får hitta strategier för att nå 

fram till eleven så att den når uppsatta kunskapsmål. 

En stor del av skolans auktoriteter lägger ”skulden” på eleven som har svårigheter, i stället för 

att se om skolmiljön och dess didaktik har brister. Lärare hänvisar problematiken till egenskaper 

hos eleven samtidigt som specialpedagoger och speciallärare lägger ansvaret på skolmiljön 

(Göransson et al, 2015). För mig som lärare är det värdefullt att vara medveten om detta. 

Som lärare, med i snitt två elever med ADHD-diagnos i varje klass, är det bra att veta att elever 

med ADHD inte är en homogen grupp utan har individuella behov när det gäller särskilt stöd. 

Uppsatsen styrker att dessa elever inte kan kategoriseras och att de i hög mån upplever att de inte 

får det individuella bemötande och stöd som de behöver (Nilsson Sjöberg, 2014). Uppsatsen 

presenterar även olika stödåtgärder i skolan för elever med ADHD och elever i behov av 

särskilt stöd. Dessutom beskriver uppsatsen lärares och skolans roll i ADHD-

diagnostisering och ansökan om särskilt stöd. Jag sökte forskning om specifika stödåtgärder 

för elever med ADHD-diagnos, men det var svårt att finna. I nästan all forskning jag fann 

beskrevs passande stödåtgärder för elever med ADHD-diagnos som en del av stödåtgärder 

för elever i behov av särskilt stöd. Dessa skildes sällan åt då många forskare ansåg att en 

skiljning mellan elever med ADHD-diagnos och elever i behov av särskilt stöd inte är 

nödvändig.   



 

 41 

Referenslista 

 

ADHD bör uppmärksammas mer – tidiga insatser spar lidande. (2014). Läkartidningen. 23 

september. Tillgänglig: 

<http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/MM/%5BCUMM%5D/CUMM.pdf> (12/11 

2016). 

 

Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011). Handbok i kvalitativa metoder. 1. uppl. 

Malmö: Liber 

 

Assarson, Inger. (2010). Utmaningar i en skola för alla några filosofiska trådar. Johanneshov: TPB 

 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4. [uppdaterade] uppl. ss. 55-168. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Brodin, Jane (red.) (2008). Barn i utsatta livssituationer. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva. (2005). I problembarnens tid förnuftets moraliska ordning. Enskede: 

TPB 

 

Codex (2017-02-25). Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Tillgänglig: 

http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml (27/3 2017) 

 

Corsaro, W. & Eder, D. (1990). Annual Review of Sociology. 16. ss. 197-220. Tillgänglig: 

<http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/2083268?pq-

origsite=summon&seq=1#page_scan_tab_contents> (1/11 2016). 

 

Graham, Linda J. (2007). Out of sight, out of mind/out of mind, out of site : Schooling and attention deficit 

hyperactivity disorder. International Journal of Qualitative Studies in Education. 20(5). ss. 1-18. 

Tillgänglig: <http://eprints.qut.edu.au/57608/1/Out_of_mind_IJQJosefine_2008.pdf> (7/11 

2016). 

 

Göransson, Kerstin (2015). Speciella yrken?: specialpedagogers och speciallärares arbete och utbildning : en 

enkätstudie. Karlstad: Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Institutionen för 

pedagogiska studier, Karlstads universitet 

 

Hermerén, Göran (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed 

http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/MM/%5BCUMM%5D/CUMM.pdf
http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/2083268?pq-origsite=summon&seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/2083268?pq-origsite=summon&seq=1#page_scan_tab_contents
http://eprints.qut.edu.au/57608/1/Out_of_mind_IJQSE_2008.pdf


 

 42 

 

Kos, J M, Richdale A M & Hay, D A (2006) “Children with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder and their Teachers: A review of the literature, International Journal of Disability, 

Development and Education” 53:2. ss. 147-160. DOI: 10.1080/10349120600716125. Tillgänglig: 

<http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1080/1034912060071612> (1/11 

2016). 

 

Lindqvist, Gunilla (2011). Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom 

förskola och skola [Elektronisk resurs]. Falun: Högskolan Dalarna 

 

Malterud, Kirsti (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

McCracken, Grant David (1988). The long interview [Elektronisk resurs]. Newbury Park, Calif.: SAGE 

 

Michaëlsson, M. (2012). Kritiska rön om ADHD-diagnostisering: Rapport från ESSHCkonferensen i 

Glasgow 2012. 3. ss. 336-338. 

 

Moser, I. (2005). ”On becoming disabled ans articulating alternatives”. Cultural studies. 19:6. ss. 

667-700. DOI: 1080/09502380500365648. 

Tillgänglig:<http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1080/095023805003656

48> (1/11 2016). 

 

Moser, I. (2006). Science, Technology, & Human Values. 31:5 (Sep., 2006). ss. 537-564. Tillgänglig: 

<http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/29733956?pq-

origsite=summon&seq=1#page_scan_tab_contents> (1/11 2016). 

 

Nilsson, I & Nilsson-Lundmark, E. (2013). ADHD ur ett socioekonomiskt perspektiv. 90:3. ss. 410-

423. Tillgänglig: <http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1006/820> 

(13/11 2016). 

Nilsson Sjöberg, Mattias (2014). Skolsituationen för elever med funtionsnedsättningen AD/HD. 

Skola och samhälle. Tillgänglig: http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skola/mattias-nilsson-

sjoberg-skolsituationen-for-elever-med-funktionsnedsattningen-adhd/ (27/3 2017) 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr11. 

Stockholm: Skolverket. 

Socialstyrelsen 2005 

http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1080/09502380500365648
http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1080/09502380500365648
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/29733956?pq-origsite=summon&seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/29733956?pq-origsite=summon&seq=1#page_scan_tab_contents
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1006/820


 

 43 

 

Socialstyrelsen 2012 

 

Svenaeus, F. (2015). ADHD som en samtida kulturdiagnos. 91:1. ss. 56-62. Tillgänglig: 

<http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1300/1083>  (13/11 2016). 



 

 44 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide, individer med ADHD-diagnos 

Jag genomförde en semistrukturerad intervjuguide där jag ställde frågor efter olika tema. Jag valde 

att ställa öppna och allmänna frågor för att intervjupersonen skulle få utrymme att berätta det som 

hen kände var mest väsentligt. Jag ställde följdfrågor spontant i relation till frågeställningarna (Bell, 

2006). 

 

 

Introduktion intervju: 
1. Hur gammal är du? 

2. Definierar du dig till ett kön, i så fall vilket? 

3. Hur gammal var du när du fick diagnosen ADHD? 

4. Tar du eller har du tagit medicin för ADHD? 

5. Vad vet du om diagnosen ADHD? 

 

Tema 1: Skoltid 

6. Kan du beskriva hur du upplevde dina första skolår?  

7. Kan du beskriva hur du upplevde dina sociala relationer i och utanför skolan? 

8. Kan du beskriva hur du upplevde bemötanden av andra i och utanför skolan? 

9. Kan du beskriva dina senare skolår? 

10. Kan du beskriva hur du tror att du på olika sätt har präglats under din skoltid? 

11. Kan du beskriva din självbild under din skoltid? 

 
Tema 2: Diagnostiseras 

12. Kan du beskriva vilken relation du har och har haft till din diagnos? 

13. Kan du beskriva vilken relation du har upplevt att andra har till din diagnos? 

 
Tema 3: Livet som vuxen 

14. Kan du beskriva hur du upplever ditt liv som vuxen? 

15. Kan du beskriva hur du upplever att du blir bemött av andra? 

16. Kan du beskriva hur du tror att ditt tidigare liv har präglat ditt liv som vuxen? 

17. Kan du beskriva din självbild som vuxen? 

18. Kan du beskriva dina sociala relationer som vuxen? 
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Bilaga 2. Intervjuguide, speciallärare 

Jag genomförde en semistrukturerad intervjuguide där jag valde att ställa öppna och allmänna 

frågor för att intervjupersonen skulle få utrymme att berätta det som hen kände var mest väsentligt. 

Jag ställde följdfrågor spontant i relation till frågeställningarna (Bell, 2006). 

 

1. Vilka stödinsatser finns på er skola för barn med särskilda behov? 

2. Kan du beskriva hur det går till när elever utreds för ADHD?  

3. Vilken betydelse har diagnosen ADHD i relation till extra stöd?  

4. Vilka stödinsatser brukar erbjudas elever med ADHD?  

5. Kan du ge din syn på vad ”inkluderingsbegreppet” innebär? 

6. Vilka pedagogiska strategier finns för att nå alla elever i klassrummet? 

7. Vilka arbetsuppgifter har du som speciallärare? 
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Bilaga 3. Information till deltagande 

Information om en kvalitativ studie av att leva med ADHD 

Hej! Jag är lärarstudent och studerar sjätte terminen på grundlärarprogrammet åk f-3 och har 

påbörjat ett självständigt arbete motsvarande 15 högskolepoäng vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. I mitt arbete undersöker jag hur det är att 

leva med ADHD-diagnos. Detta kommer jag att söka information om genom tidigare forskning 

samt genom flertal intervjuer med vuxna personer som diagnostiserats med ADHD. Mina 

frågeställningar är: 

1. Vilka känslor och upplevelser har individer med ADHD-diagnos erfarit under sin uppväxt 

och som vuxna? 

2. Hur upplever individer med ADHD-diagnos bemötanden och stöd under sin uppväxt i och 

utanför skolan? 

3. Hur upplever individer med ADHD-diagnos sin självbild? 

4. Vilket stöd erbjuds elever med ADHD-diagnos i skolan? 

 

Min teoretiska utgångspunkt är socialkonstrutivism vilket innebär ett synsätt att omvärlden och 

kunskap tolkas olika beroende på vem betraktar ett fenomen och att detta kan skilja sig mellan 

olika sammanhang och kulturer. Deltagandet i studien innebär att jag kommer att genomföra en 

intervju med dig där du ombeds svara på frågor angående dina upplevelser och erfarenheter. Vill 

du inte svara på någon fråga avstår vi från den. Intervjun kan ske muntligt eller skriftligt. 

Muntliga intervjuer spelas in för senare anteckningar. Insamlad data kommer sedan att 

sammanställas, ställas i relation till tidigare forskning, till teoretisk utgångspunkt och bidra till 

analys och reflektion av frågeställningarna.  

 

Alla intervjupersoner är anonyma och materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning 

och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie?  Om du går med på att delta i studien skriver du under 

blanketten och skickar den till mig. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta mig eller min handledare (se nedan för kontaktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas även efter att datainsamlingen är 

genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Yvonne Hallesson, Universitetslektor i svenskdidaktik med inriktning mot 

läs- och skrivförståelse vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 
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