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Förord 
Att få arbeta med ”elever i behov av särskilt stöd” eller med ett annat ordval ”elever med 

rättigheter” är en ynnest. Det är de eleverna som utmanar mig att bli en bättre pedagog men det är 

också de eleverna som skapar mest huvudbry. Jag lär mig något nytt varje dag bara av att lyssna på 

dem och att iaktta deras kunskapsinhämtning, socialisering och interaktion med andra. Jag har lärt 

mig att diagnoser i sig inte säger särskilt mycket för i slutändan är det elevernas personlighet som är 

avgörande. De här eleverna gör ett stort avtryck hos mig och jag är dem evigt tacksam för att de 

delar med sig av sina erfarenheter både bra som dåliga.    

 

I detta förord vill jag passa på att tacka alla medverkande elever för visat intresse. Tack för att ni tog 

er tid att medverka i studien, utan er delaktighet hade inte detta examensarbete möjliggjorts.  

 

Jag vill även tacka alla elever som jag möter varje dag på min arbetsplats. Utan er hade inte 

intresset för specialpedagogik funnits. Tack för att ni utmanar och ställer krav på mig som ingen 

annan gör. Ni får mig att vilja utvecklas! 

 

Slutligen vill jag tacka min handledare Martin för hans positiva bemötande och hjälp framåt under 

arbetets gång.   

 

Under arbetets gång har jag fått många nya funderingar och tankar kring hur undervisning av elever 

med rättigheter ser ut. Men framförallt har jag fått en ökad förståelse och kunskap för eleverna som 

personer och för de problem de ställs inför varje dag.  

 

 

 

Gävle, den 31 maj 2014 
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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöktes genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer hur elever i 

gymnasieskolan upplevt att få en diagnos på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De 

intervjuade skulle samtliga ha fått diagnosen inom de tre senaste åren och går på olika program på 

en gymnasieskola i Mellansverige.  

 

Syftet var att beskriva hur elever upplever att det är att få en diagnos på en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Hur det påverkar relationen med vuxna och med kompisar samt hur det 

påverkar deras mående och framtidstro.   

 

De intervjuade tillfrågades om sin medverkan av respektive speciallärare som arbetar med dem. 

Samtliga respondenter hade möjligheten att avböja erbjudandet eller avbryta samarbetet 

närsomhelst under arbetets gång. Intervjuerna genomfördes utifrån teman som ansågs relevanta med 

hänsyn till frågeställningarna men med enstaka öppna bakgrundsfrågor. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades för att sedan analyseras utifrån ett teoretiskt perspektiv. Det teoretiska perspektivet i 

föreliggande studie placerar in respondenternas omedvetna åsikter om vem som äger de 

pedagogiska problemen. Om det är individen eller omgivningen som bär ansvaret, eller om det är 

ett olösligt dilemma.  

 

Resultaten visar att individer påverkas mycket olika baserat på vilken diagnos de har fått. 

Framförallt är det mycket vanligt att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar far illa 

i skolan och i olika sociala sammanhang, vilket påverkar deras mående negativt. Flera av 

respondenterna upplevde att de hade mått bättre om de fått hjälp tidigare och skulle då inte behöva 

ha så negativa erfarenheter av skolan och av lärare.    

 

 

Nyckelord: Diagnoser, Kvalitativa intervjuer, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Relationer, 

Specialpedagogik.    
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Inledning  
Debatten kring neuropsykiatriska diagnoser och deras ökning har under de senaste åren florerat i 

tidningarna. Anna Wahlgren (Skolvärlden, 20/1- 2012) skrev i en artikel att det råder diagnoshysteri 

och att diagnostiseringen av ADHD och autism har ökat med 50 procent de senaste två åren bara i 

Stockholms län. Den 8 maj 2013 står det att läsa i SvD opinion att antalet barn och vuxna som får 

diagnosen ADHD ökar hela tiden. Här lyfts olika problem med diagnosen fram. Kriterierna för att 

få en diagnos anses diffusa och författaren menar att det finns tendenser till att överdiagnostisera för 

att man individualiserar ett samhällsproblem. Vidare läggs ansvaret över på skolan och dess 

bristande pedagogik. Svensk skola beskrivs som flumskola där eleverna lämnas utan ledarskap och 

med alldeles för mycket självständigt arbete, diffusa uppgifter och låga krav.  

 

Med de ökade diagnoserna medföljer också en markant ökning av ADHD-medicin. I 

Läkemedelsvärlden (13/3- 2014) skriver Amina Manzoor att antalet nyinsättningar av medicin har 

ökat kraftig sedan 2006. Ökningen syns i alla ålderskategorier men är något högre bland vuxna. 

Richard Aschberg skriver i Aftonbladet (19/3-2014) att det för sju år sedan rörde sig om 15 000 

personer som tog ADHD-medicin och att det förra året var 74 500 personer. Största delen av dessa 

läkemedel består av narkotikaklassade amfetaminliknande preparat. En del av problematiken i den 

här debatten är synen på personer med en diagnos på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Idag 

kan vi inte säkert veta vilka konsekvenserna kan bli för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och hur det kan påverka dem i framtiden.  

 

Den viktigaste frågan kvarstår dock. Är diagnoser verkligen så viktiga och för vems skull ställs de? 

Elever ska kunna få stöttning i skolan oavsett om de har en diagnos eller inte. Denna stöttning ska i 

största möjliga mån ske i klassrummet och inte avskilt från övriga klassen i en liten grupp med en 

speciallärare. Och vad innebär egentligen begreppen speciallärare och specialpedagogik? Är det en 

speciell lärare för eleverna eller är det en lärare för speciella elever? Är specialpedagogik en 

speciell pedagogik eller en pedagogik för speciella elever?  

 

Ökningen av diagnoser ställer nya krav på skolpersonal och på pedagoger. Det är viktigt att samtlig 

personal har kunskaper om diagnoser för att kunna bemöta eleverna på rätt sätt och för att ingen ska 

känna sig exkluderad.  

 

Jag som lärare kan skriva under på att många elever inte klarar av självständigt arbete, att de inte 

kan strukturera uppgifter och genomföra dem själva och att de inte får saker gjorda om uppgifterna 

inte är väl avgränsade. Jag behöver inte veta att en elev har en funktionsnedsättning för att kunna 

bemöta den på rätt sätt. Jag har märkt att den informationen snarare kan leda till fördomar och 

förutfattade åsikter gentemot eleven och om hur den förväntas vara. Det viktigaste är att se eleverna 

som individer och inte som funktionsnedsättningar. I grund och botten är det ju det pedagogik 

handlar om. Specialpedagogik handlar alltså om individer och att bemöta människor utifrån deras 

förutsättningar, vilket varje lärare bör klara av.    

 

Vi vet att diagnoserna ökar och hand i hand med det även medicineringen. Det vi inte vet är hur 

eleverna ställer sig till detta. Hur det känns att få en diagnos på en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Blir det verkligen någon skillnad? Får man mer stöttning i skolan om det 

finns ett papper som säger att man har de rättigheterna, eller blir det bara ännu ett papper i 

mängden? Men framför allt, hjälper det individen att få en diagnos?  
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I den här uppsatsen ska jag göra en ansats att besvara några av ovanstående frågeställningar. Jag ska 

försöka att beskriva elevernas känslor inför sina diagnoser men även beskriva hur skolsituationen 

och relationer i allmänhet kan se ut om man har dessa svårigheter.  

Bakgrund  
I bakgrunden kommer jag att redogöra för fakta om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ge 

definitioner av olika begrepp som används i uppsatsen samt förklara mina teoretiska 

utgångspunkter.  

Definition av begrepp 
Begreppet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har haft olika definitioner genom historien. 

Under senare tid har begreppet närmast blivit liktydigt med autism och ADHD. Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar innebär symptom och svårigheter som har sin grund i hjärnan och hjärnans 

funktion. Inom begreppet inkluderas samtliga psykiatriska tillstånd vilket är olyckligt då det rör sig 

om funktionsnedsättningar och inte om psykiatriska sjukdomar. Personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar visar på svårigheter inom flertalet områden: uppmärksamhet, 

impulskontroll, reglera aktivitetsnivån, socialt samspel, inlärning, minne och motorik. 

Funktionsnedsättningen ska ha visat sig redan i barndomen eller under en längre tid. Vanliga 

diagnoser som räknas inom begreppet är autism, med olika underkategorier, ADHD, ADD, 

högfungerande autism och Tourettes syndrom samt mental retardation eller begåvningshandikapp. 

Andra tillstånd som ofta kopplas till begreppet är språkstörning, dyslexi och tvångssyndrom 

(Jakobsson, 2005, s. 11).  

Historiskt perspektiv och klassifikation idag  

Autismspektrum 

Termen autism började användas i början av 1900-talet och betecknade då en särskild typ av 

avskärmning vid schizofreni. Autism enligt definitionen det har idag introducerades av Leo Kanner 

på 1940-talet. Han gjorde en studie med elva barn som hade gemensamma symptom: 

kontaktstörning, förändringsångest, bra minne, upprepade ord som andra uttalat (ekolali), 

överkänslighet för vissa stimuli, begränsad spontanitet men goda intellektuella potential. Under 

samma period skrev den österrikiske barnläkaren Hans Asperger om en grupp pojkar som liknade 

de som Kanner studerat. Dessa undersökningar gjordes helt oberoende av varandra. Enda skillnaden 

var att Asperger inte nämnde ekolali utan beskrev att barnen pratade som små vuxna (Jakobsson, 

2005, s.12; Wing, 2012, s.17-21).  

I Sverige blev begreppet autism känt under senare delen av 1980- och 90 talen. Innan dess användes 

begreppet barnpsykos. Barnen behandlades ofta med antipsykotiska läkemedel eller erbjöds olika 

terapiformer som de inte hade möjlighet att tillgodogöra sig. Idag kopplas dessa symptom till de 

funktionsnedsättningar som finns inom autismspektrum och behandlingarna inriktas mot 

pedagogiska metoder.  

Idag används autismspektrum som ett paraplybegrepp och täcker in flera diagnoser, detta för att 

framhäva att autism finns i många svårighetsgrader. Inom diagnosen autismspektrum finns två 

centrala huvudkriterier. Brister i social kommunikation och interaktion samt begränsade repetitiva 

beteenden, intressen och aktiviteter. Två ytterligare kriterier för att få diagnos är att symptomen 

måste finnas i tidig ålder samt att de ska begränsa och störa personens fungerande i vardagen 

(Wing, 2012, s. 29-31).  
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Det är skillnad på autism som funktionsnedsättning och en funktionsnedsättning inom 

autismspektrum. Cirka 50-75 procent av de som får en autismdiagnos har även en 

utvecklingsstörning vilket inte stämmer med de som har en diagnos inom autismspektrum såsom till 

exempel högfungerande autism. För dessa personer återfinns svårigheterna i 

uppmärksamhetsstörning, bristande impulskontroll och bristande förmåga att socialisera med andra 

med mera. Barn med diagnosen autism upplevs som socialt avskärmade och beter sig ofta som att 

andra människor inte existerar. De kommer inte när man ropar på dem, deras ansikten kan sakna 

uttryck, med vissa undantag för enorm ilska, glädje och oro. De tittar förbi en och ogillar 

kroppskontakt. De visar inget intresse av eller sympati för andra (Wing, 2012, s. 37 ff). Vissa av 

dessa symptom kan även stämma in på personer med högfungerande autism.  

ADHD och ADD 

I början av 1900-talet skapades begreppet MBD (Minimal Brain Damage) och beskrev ett tillstånd 

hos barn som drabbats av epidemisk hjärnhinneinflammation. Typisk för tillståndet var 

koncentrationssvårigheter, överaktivitet och inlärningssvårigheter. MBD ändrades sedan från 

”Minimal Brain Damage” till Minimal Brain Dysfunction” vilket sedan ersattes 1980 av ADHD. 

Även begreppet DAMP myntades och betyder (dysfunktion i fråga om avledbarhet, motorikkontroll 

och perception). Under 1990- talet gjordes en omkategorisering då det upptäcktes att större delen av 

de med MBD även uppfyllde kriterierna för ADHD och ADD och tvärtom (Jakobsson, 2005, s.13).  

För att få en samsyn och kunna systematisera olika hälsobetingelser, till exempel diagnoser, 

sjukdomssymptom, nedsättningar och skador med mera har Världshälsoorganisationen, (WHO), 

utarbetat ett klassifikationssystem som används i de flesta länder, International Classificirkation of 

Diseases, (ICD). Det har även utarbetats en särskild diagnosmanual för psykiska tillstånd. Den är 

utarbetad av Amerikanska Psykiatriska föreningen, (APA), Diagnostic and Statisticirkal Manual of 

Mental Disorder, (DSM). Dessa två manualer innehåller beskrivningar av symptomen och 

beteenden (kriterier) som ska uppfyllas för att läkaren ska kunna ställa diagnos och dessa 

uppdateras regelbundet för att följa kunskapsutvecklingen inom respektive fält. De senaste 

versionerna heter ICD 10 och DSM IV (Jakobsson, 2005, s.14).  

Teoretiska utgångspunkter  
Inom specialpedagogisk forskning finns tre grundläggande perspektiv, det kompensatoriska 

perspektivet som är ett traditionellt perspektiv, det kritiska perspektivet som ifrågasätter det 

traditionella perspektivet och dilemmaperspektivet som till stor del ifrågasätter båda föregående 

perspektiv. Dessa perspektiv påverkar synen på specialpedagogik men framför allt vem som äger de 

pedagogiska problemen (Nilholm, 2003, s. 15). 

 

Det kompensatoriska perspektivet har sina rötter inom medicin och psykologi. Typiskt för 

perspektivet är att det anger individen som problembärare. Idén i ett kompensatoriskt perspektiv är 

att kompensera individen för dess problem. För att detta ska kunna ske identifieras olika typer av 

problemgrupper, man söker efter grundläggande neurologiska och psykologiska problem och 

föreslår åtgärder och metoder för att kompensera de problem som personen påvisar (Nilholm, 2003, 

s. 21). Det kompensatoriska perspektivet är ett direkt svar på barnets brister och genom att 

identifiera bristerna kan man träna barnet att anpassas till omgivningens krav (Nilholm, 2003, s. 

38).  

 

Det finns fyra grundläggande antaganden inom det kompensatoriska perspektivet: 

 

1. Skolmisslyckanden är ett patologiskt tillstånd hos eleven, 
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2. Differentialdiagnoser är objektiva och användbara, 

3. Specialpedagogisk verksamhet är ett rationellt system som är till fördel för diagnosticerade 

elever och  

4. Framsteg inom området är en teknologisk-rationell process med ständiga förbättringar i 

diagnostisering och undervisning (Nilholm, 2003, s. 38).    

 

Det kritiska perspektivet är ett alternativt perspektiv som söker bakomliggande faktorer till 

specialpedagogisk verksamhet. Synen på specialpedagogik är att den inte fokuserar på barns 

olikheter på ett positivt sätt utan tvärtom är en verksamhet som marginaliserar och pekar ut barn. 

Det kritiska perspektivet menar att specialpedagogiken inte är för barns bästa. Inom det kritiska 

perspektivet är man kritisk till samtliga fyra antaganden. Gällande det första antagandet menar man 

inom det kritiska perspektivet att skolmisslyckanden bör sökas utanför individen eftersom skolans 

uppgift är att vara en god miljö för den mångfald av olikheter som skolan representerar. Vidare är 

de kritiska till diagnostiseringens objektivitet och användbarhet. De menar att det finns en osäkerhet 

i huruvida själva kategoriseringen underlättar för den verksamma pedagogen. De menar att 

diagnostiseringen är till nackdel för eleverna men till fördel för det reguljära skolsystemet som inte 

behöver ändra på sitt synsätt och sitt sätt att fungera. Vidare ifrågasätter det kritiska perspektivet 

även antagande tre och fyra då det inte framstår som att befintlig forskning visar att 

specialpedagogisk verksamhet uppbyggd kring diagnostisering är effektiv i jämförelse med andra 

integrerade alternativ (Nilholm, 2003, s. 38 ff). Det kritiska eller alternativa perspektivet lyfter bort 

problemet från individen.   

 

Det finns enligt kritiskt perspektiv tre centrala synsätt ur vilka specialpedagogiken kan kritiseras:   

 

1. Specialpedagogiken som del av ett socioekonomiskt och strukturellt förtryck av avvikande 

grupper,  

2. Specialpedagogiken som en del av ett språkligt system av begrepp och kategorier (diskurser), 

vilka gynnar olika professionella intressen, 

3. Sociala institutioner som skapar specialpedagogik för att klara av sina egna 

tillkortakommanden.  

 

Det kritiska perspektivet menar att det som ligger bakom specialpedagogiken är förtryck, 

professionella intressen och sociala institutioners tillkortakommanden. Om dessa faktorer skulle 

kunna åtgärdas så skulle inte specialpedagogiken behövas. Man menar att man inte kan se 

funktionsnedsättningar som individuella problem utan att funktionshindren beror på större sociala 

sammanhang. Idag kategoriseras människor och delas in i grupper, ADHD-grupp eller dyslexi-

grupp. Det som går att ifrågasätta är om gruppen upptäcks eller skapas vilket blir en viktig 

skiljelinje för synsättet. Kritiskt perspektiv menar att det är de professionella som skapar gruppen 

och det blir en social konstruktion av en negativ identitet. Man använder sig av etiketter på elever 

och när etiketten används som beteckning har eleven placerats i en kategori (Nilholm, 2003, s. 51 

ff). 

 

Dilemmaperspektivet har vuxit fram i en kritik av det kritiska perspektivet. Dess teori går ut på att 

moderna utbildningssystem står inför vissa grundläggande dilemman. Detta består delvis i att olika 

synsätt på lärande är en aspekt av dilemmat, till exempel att se lärandet som överföring av kunskap 

eller som en aktiv handling där eleven konstruerar en förståelse för världen. Ett centralt dilemma är 

att utbildningssystem ska ge alla elever liknande färdigheter och kunskaper, samtidigt som det ska 

anpassas till att alla elever är olika. Dilemmaperspektivet går delvis ihop med ett sociokulturellt 

perspektiv, främst då det poängteras att sociala och kulturella sammanhang är viktiga för människan 
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i fråga om lärande och mänsklig utveckling (Nilholm, 2003, s. 61 ff). Begreppet dilemma innebär 

att det rör sig om dilemman och motsättningar som inte kan försvinna. Till skillnad från det kritiska 

perspektivet menar man att specialpedagogiken inte kan försvinna. De menar att de sociala 

processer som skapar ett behov av specialpedagogik kommer att fortsätta. Dessa processer är 

samhällets och forskningens försök till att tillmötesgå elevers olikheter. Det kritiska perspektivet 

anser att viss form av kategorisering är nödvändig och att det finns viss realitet bakom de 

kategoriseringar som används idag. Förespråkarna för detta perspektiv menar att det i teorin skulle 

vara möjligt att demontera skillnaderna mellan pedagogik och specialpedagogik och olika typer av 

kategoriseringar av barn men behovet av att på ett differentierat sätt bemöta barn kommer 

fortfarande kvarstå som dilemma. Ett dilemmaperspektiv förutsätter att det finns en rad olösliga 

dilemman kopplat till differentiering i skolan.  

 

Dilemmaperspektivet fokuserar bland annat på tre dilemman:  

 

1. Individ kontra kategori 

2. Brist kontra olikhet och  

3. Kompensation kontra deltagande 

 

Ett ideal som hör ihop med första punkten är att man ska bemöta alla elever som individer och 

undvika kategorisering. På samma gång sker en omfattande kategorisering av elever i 

skolverksamheter, både på administrativ nivå som i klassrummet. Dilemmaperspektivet pekar på att 

det finns en risk med att man inte urskiljer individer som behöver mer stöd än andra, å andra sidan 

att man skapar stora grupper som blir speciella i negativ bemärkelse. Det blir problematiskt hur 

elevernas svårigheter definieras och avgränsas samt vilken grad av funktionsnedsättning som krävs 

för att kvalificera sig till dessa grupper. En del av kritiken utmynnar i om en diagnos verkligen 

säger något om individen och hur man pedagogiskt kan tänka i bemötandet av denne då en diagnos 

är en statisk beskrivning och att personligheten är viktigast i bemötandet och att diagnosen inte ger 

den vägledning som behövs för specifika stödinsatser. I ett kritiskt perspektiv lyfts det fram att 

olikheter är viktiga och ska ses som resurser. I dilemmaperspektivet anses detta synsätt 

eftersträvansvärt, att man ser elever i termer av olikhet istället för elever med brister. Detta fungerar 

dock inte i ett utbildningssystem som värderar vissa beteenden och förmågor. Ett dilemma blir då 

om individen ska kompenseras utifrån sina tillkortakommanden eller om miljön ska förändras för 

att anpassas till barns olikheter. Dilemmaperspektivet påvisar att i svensk skola blir det en konflikt, 

ett dilemma, då utbildningsretoriken utgår ifrån inkludering men tillåter kompensatoriska lösningar 

och åtgärder såsom särskola, specialskola, och små undervisningsgrupper (Nilholm, 2003, s. 72 ff). 

Dilemmaperspektivet öppnar upp för en diskussion kring hur olikhet ska benämnas och behandlas 

(Nilholm, 2005, s. 135).  

 

Vid analysen av intervjuerna kommer jag att identifiera hur respondenterna omedvetet kategoriserar 

sig själva utifrån dessa olika teoretiska perspektiv.        

Beskrivning av diagnoser 
Samtliga diagnoser som nämns i nedanstående text definieras enligt nya klassifikationssystemet. De 

definitioner som jag valt att använda mig av här är den gamla kategoriseringen. Dessa två system 

och deras beteckningar används idag parallellt med varandra.   

ADHD  
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är ett avgränsbart medicinskt psykologiskt tillstånd 

(Jakobsson, 2005, s. 16). Det klassifikationssystem som främst används i Europa är DSM-IV och 



Examensarbete i specialpedagogik, 15 hp  VT-14 

Ulrika Lysén 

_______________________________________________________________________________________ 

 

11 
 

ICD. I DSM-IV som är vanligast i Europa används termen ADHD som en samlingsbeteckning för 

tre undergrupper av problem: huvudsakliga uppmärksamhetsproblem, 

hyperaktivitets/impulsivitetsproblem samt en kombination av uppmärksamhetsproblem och 

hyperaktivitets/impulsivitetsproblem (Jakobsson, 2005, s. 16).  Barn med denna 

funktionsnedsättning utmanar sin omgivning med sina svårigheter och med ett krävande beteende. 

De är också särskilt sårbara för att få andra problem. ADHD innebär ofta uppmärksamhetsproblem, 

överaktivitet och svårkontrollerad impulsivitet vilket i sin tur leder till att dessa barn lätt störs av det 

som händer i omgivningen. Uppmärksamheten kan delas in i olika delförmågor: att upprätthålla 

uppmärksamheten över tid, att inte avledas och att skifta uppmärksamheten mellan olika aspekter av 

en uppgift. Uppmärksamhetssvårigheter kan även vara en följd av ett impulsstyrt beteende 

(Jakobsson, 2005, s. 16). Impulsstyrda barn tappar fokus och har svårt att koncentrera sig på sin 

uppgift. Det kan ta tid att komma igång med uppgifter men även vara besvärligt att växla uppgifter 

under lektionen eller att fortsätta om de eventuellt blivit avbrutna. Barn med stor 

uppmärksamhetsstörning har ofta svårt att hålla reda på sina saker, och att planera och organisera 

sitt arbete (Socialstyrelsen, 2010, s. 19, Jakobsson, 2005, s. 16). 

 

Flickor och pojkar med ADHD skiljer sig symptomatiskt åt. Ungefär hälften av flickorna med 

ADHD har också motoriska och perceptuella problem. Sömnsvårigheter och sociala svårigheter är 

också vanliga bland flickor med ADHD. Problemen är ofta mer synliga i hemmet än i skolan. 

Flickor med ADHD kan upplevas som mer aggressiva än flickor i övrigt. Den största skillnaden 

mellan pojkar och flickor är att pojkar med ADHD har mer beteendeproblem medan flickornas 

problem oftare är inåtvända och visar sig i form av depressioner och ångest. Flickor är dessutom i 

mindre grad hyperaktiva och de får oftast hjälp senare (Jakobsson, 2005, s. 17; Socialstyrelsen, 

2010, s. 20). Flickors specialintressen är lika intensiva som hos pojkar. Flickor visar oftast större 

socialt intresse och vill ha jämnåriga kompisar men de kan ha lika svårt med kamratrelationer som 

pojkar (Socialstyrelsen, 2010:3:8, s. 15).    

 

Överaktivitet vid ADHD kan visa sig både motoriskt och verbalt. Överaktiva individer är ständigt i 

rörelse, kan inte sitta still eller pratar, låter eller kommenterar konstant. Ungdomar med ADHD 

måste inte vara synligt överaktiva utan det kan även innebära en känsla av rastlöshet och otålighet 

när inget spännande händer (Socialstyrelsen, 2010, s. 20). Impulsiviteten kan leda till förhastade 

reaktioner och känslouttryck. Ogenomtänkta val och lösningar i kombination med att inte se 

eventuella konsekvenser i förväg gör att barnet hamnar i riskfyllda situationer. Impulsiviteten är det 

symptom som anses ha störst betydelse för barn och ungdomar med ADHD (Jakobsson, 2005, s. 

17). Impulsiviteten kan göra att det är svårt att vänta in andras reaktioner samt att vara lyhörd för 

andras önskningar. Istället finns tendenser att bli styrande och förväntningar på att allt ska ske på 

deras villkor (Socialstyrelsen, 2010, s. 22).  

ADD 
Attention deficit disorder (ADD) även kallad ADHD utan hyperaktivitet. 

Uppmärksamhetsproblematik utan hyperaktivitet, kan ofta missas eller feltolkas särskilt hos flickor 

som kanske endast uppvisar en långsam inlärning. Flickor är ofta underdiagnostiserade. Barn med 

denna uppmärksamhetsproblematik blir ofta sittande i egna tankar, verkar inte närvarande och blir 

misstagna för att sitta och dagdrömma. Dessa barn är varken överaktiva eller impulsiva och stör 

sällan omgivningen (Socialstyrelsen 2010, s. 19). Barn med ADD kan gå hela grundskolan utan att 

bli upptäckta. Eftersom de inte stör någon blir de sällan upptäckta i tid. Dessvärre följs dessa barn 

ofta åt av stora misslyckanden i skolan då de inte klarat av att påbörja, genomföra och slutföra 

uppgifter (Larssen, 2008, s. 13). Det finns många likheter mellan ADD och ADHD men också 

många olikheter. ADD innebär att personen saknar en inre motor. Det är svårt att komma igång med 
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uppgifter och när det väl har skett är risken stor att personen har svårt att hålla uppmärksamheten 

och motivationen riktad på det den håller på med särskilt länge. Motivation är viktigt och finns det 

inte motivation blir uppgifter oöverstigliga (Larssen, 2008, s. 11 ff).      

Högfungerande autism (Aspergers syndrom) 
Högfungerande autism utan utvecklingsstörning hos hög- eller välfungerande personer innebär 

svårigheter av varierande grad. Förr användes begreppet Aspergers syndrom för dessa svårigheter 

men med nya klassifikationssystemet DSM-V som kom 2013 ersattes begreppet med 

högfungerande autism eller autismspektrumstörning. Begreppet Aspergers syndrom används till stor 

del fortfarande vilket gör att båda begreppen kommer att användas i föreliggande studie.  

 

Svårigheterna kan yttra sig som begränsad förmåga i sociala situationer, snäva intressen och 

särskilda färdigheter inom ett intresseområde, tvångsmässiga och speciella rutiner, problem med 

språkförståelse och kommunikation samt motorisk klumpighet. Många barn med Aspergers 

syndrom har ett lite stelt rörelsemönster, detta beror på svårigheter med koordination och 

automatisering av rörelser (Socialstyrelsen, 2010-3-8, s. 16). Personer med högfungerande autism 

kan ha svårigheter att förstå åsikter, tankar samt avsikter hos andra människor. Det kan även vara 

svårt att förstå sammanhang och att få mening i sina upplevelser samt att organisera sin tillvaro. 

Svårigheterna leder oftast till problem i samspelet med andra men kan även leda till 

anpassningsproblem och svårigheter att klara vardagens, skolans och yrkeslivets krav. Det kan vara 

svårt för omgivningen att förstå det avvikande beteendet då det är en dold funktionsnedsättning. 

Dessa personer blir ofta missförstådda och kan uppfattas som ohyfsade eller ouppfostrade 

(Jakobsson, 2005, s. 19). Det råder skilda åsikter huruvida högfungerande autism och Aspergers 

syndrom är jämförbara med varandra. Forskare har inte lyckats identifiera någon tydlig profil för 

någon av grupperna. Dessa två diagnoser anses vara utbytbara mot varandra och beteendeprofilen 

och behandlingen är densamma oavsett diagnos. Diagnosen Asperger syndrom ställs oftast om 

personen har en intelligenskvot inom normalområdet. Denna begåvningsprofil tenderar dock att 

vara ojämn vid mätning av intelligens (Attwod, 2011, s.51-52). Den språkliga utvecklingen är oftast 

inte påfallande försenad men talet uppfattas ofta som speciellt med slätstruken intonation och 

konkret ordförståelse. Funktionsnedsättningen diagnostiseras oftare hos pojkar än flickor och 

symptombilden ser oftast olika ut. Flickors symptombild är i regel inte lika tydligt avvikande och av 

den anledningen genomgår också färre flickor utredning. Det är vanligt med motoriska 

koordinationssvårigheter (Lagerkvist & Lindgren, 2012, s. 168).     

Dubbeldiagnoser  
Som nämnts tidigare så kan en funktionsnedsättning yttra sig på många olika sätt. Det får ej 

glömmas bort att ovannämnda undergrupper/definitioner inom autismspektrat är olika 

uttrycksformer för samma grundnedsättning. Det är vanligt med samtidig förekomst av andra 

problem. Dessa kan yttra sig som motoriska och perceptuella svårigheter, inlärningssvårigheter, 

dyslexi, problem med arbetsminnet, sociala beteendestörningar och svårigheter med samspelet med 

andra. Samtidig förekomst av annan sjukdom kan vara ångest, depression och bipolär sjukdom. 

Bipolär sjukdom utvecklas hos cirka 10-12 procent av barn med ADHD. Samtidig förekomst av 

ADHD och högfungerande autism och Tourettes syndrom förekommer relativt ofta (Jakobsson, 

2005, s. 17). Tourettes syndrom är ett tillstånd som uppvisar hög grad av samsjuklighet. Många 

personer med Tourettes syndrom lider även av tvångssyndrom, ADHD, ångest, 

inlärningssvårigheter eller depression. 60 procent av de som lider av Tourettes syndrom har också 

ADHD medan cirka 7 procent av de som lider av ADHD har tics (Kutscher, 2010, s. 178).   
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Ökning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  
Socialstyrelsen har publicerat en rapport om ökade vårdinsatser. De har i undersökningar funnit att 

andelen unga som vårdas inom psykiatrisk slutenvård har ökat under 2000- talet. För flickor syns en 

ökning på cirka 45 procent och för pojkar syns en ökning på cirka 30 procent. Antalet vårdtillfällen 

inom den specialiserade öppenvården har ökat kraftigt, framförallt för barn med Aspergers syndrom 

och ADHD. Det är främst vård för depressioner och ångestsyndrom som har blivit vanligare. Som 

en konsekvens av detta har medicinering av antidepressiva läkemedel och läkemedel för ångest och 

depression samt även medicineringen av ADHD ökat (Socialstyrelsen 2011, s. 92-93). 

Socialstyrelsen poängterar dock i rapporten att det är svårt att utröna om det är en faktisk ökning av 

diagnoser eller om det snarare är en konsekvens av en ökad medvetenhet eller bredare 

diagnoskriterier. Detta skulle i sin tur kunna leda till att antalet barn som får diagnos ökar men även 

att fler barn får korrekt diagnos. Det är dock viktigt att poängtera att en ökad medvetenhet även kan 

leda till en överdiagnostisering vilket i sin tur kan ge missvisande resultat i rapporteringen av 

användandet och ökningen av mediciner mot ADHD (Socialstyrelsen, 2011, s. 93-94). 

 

När det ska göras neuropsykiatriska utredningar av elever är lärarna en viktig källa för att ställa 

exakta diagnoser då lärarna besitter stora kunskaper om hur eleverna fungerar i lärandemiljön 

(Froelich, Breuer, Doepfner & Amonn, 2012, s. 76). På samma gång som lärarna kan bidra med 

kunskap till utredningar så finns det också ett behov av att diagnostisera avvikelser hos elever, ställa 

diagnoser för att identifiera elever som inte klarar godkänd nivå (Emanuelsson, 2002, s. 31). 

Förutfattade meningar kring diagnoser och prestation 
Skolan och lärare spelar en viktig roll i hur elever i behov av särskilt stöd bedöms och hur den vård 

de får ser ut, framförallt elever med ADHD. Barn och ungdomar med denna funktionsnedsättning 

löper större risk att uppleva att de har nedsatt funktion i skolan och i annan undervisning. Lärares 

kunskap och attityd och medvetenhet påverkar hur de bedriver sin undervisning när de arbetar med 

elever med ADHD. Detta gör att lärarna indirekt påverkar elevernas prestationer (Froelich, et al. 

(2012), s. 76). Ingemar Emanuelsson skriver att lärare har en tendens att bedöma beteende och 

personlighet istället för kunskap. Detta har gjort att elever i alla tider har känt sig bedömda som 

personer och att deras prestationer inte har räckt till (Emanuelsson 2002, s. 27). Lärare har till 

exempel ofta lägre förväntningar och negativ uppfattning om dessa elever. Detta gör att eleverna 

blir behandlade annorlunda av sina lärare jämfört med hur deras klasskamrater blir behandlade 

(Froelich, et al. 2012, s. 76). Dessa elever bedöms som ”svaga” eller att de är i behov av ”särskilt 

stöd”. Deras förutsättningar bedöms som bristfälliga eller otillräckliga tidigt och longitudinella 

undersökningar visar att deras förutsättningar redan vid skolstarten visat sig inte överensstämma 

med den ”normala eleven”. Det krävs dock oftast att elever med funktionsnedsättningar ska hänga 

med i den av läraren givna takten (Emanuelsson 2002, s. 29-30). (Mihalas, Morse, Allsop, Alvarez 

McHatton, 2009, s.113) skriver att skolklimatet är viktigt vid skapandet av elev och lärarrelationer 

som bygger på omtanke och tillit. Speciellt vid relationsskapandet mellan lärare och elever med 

emotionella och uppförandeproblem. Mihalas et al. (2009, s. 113) menar även att lärarnas 

förväntningar inte alltid överensstämmer med förväntningarna hemifrån. När förväntningarna går 

isär uppstår ofta uppförandeproblem. Lärarnas förväntningar på eleverna påverkar även 

kommunikationen dem emellan och huruvida förväntningarna är positiva eller negativa styr hur 

relationsskapandet blir.  

Kunskapsbrist gällande metoder och arbetssätt 
Socialstyrelsen anser att det finns stora kunskapsbrister gällande metoder och arbetssätt som 

används för att undvika psykisk ohälsa hos barn och unga och har genomfört en nationell 

inventering av metoder och arbetssätt i ett tiotal verksamheter. Några av de undersökta 
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verksamheterna är barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri, förskolor, grund- och 

gymnasieskolor, skolhälsovård, socialtjänstens öppna verksamhet och ungdomsmottagningar.  

Socialstyrelsen fann att de undersökta verksamheterna använde sig av flertalet metoder men att 

majoriteten saknade vetenskaplig dokumentation. Det finns därför ett stort behov av metoder som 

utvärderats vetenskapligt och som visat sig effektiva. Det saknas även ofta dokumentation och 

uppföljning av insatser som gjorts i samband med psykisk ohälsa hos barn och unga vilket anses 

särskilt allvarligt då metoderna sällan är evidensbaserade (Socialstyrelsen, 2011, s. 100). 

  

Ökning av diagnoser ställer högre krav  
Ökningen av elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ställer krav på skolan, 

lärare och deras undervisning. Lärare med kunskaper om olika ”problembeteenden” har lättare att 

anpassa undervisningen så att den främjar elevers lärande och kunskapsutveckling (Karlberg, 2011, 

s. 61). Det är viktigt att lärare förstår och utvecklar sina egna roller. Genom att ha lagom höga 

förväntningar, ge positiv uppmärksamhet, och att förstärka önskvärda beteenden och att skapa en 

välbalanserad miljö ges bättre förutsättningar för att dessa elever ska lyckas (Socialstyrelsen, 2010, 

s. 24). Ett beteendeorienterat ledarskap i klassrummet anses vara ett väletablerat och effektivt 

förhållningssätt för att påverka barns koncentration och uppförande (Karlberg, 2011, s. 59). Detta 

gynnar även elevers relationsskapande i klassrummet då uppförandet är mycket viktigt för att bli 

inkluderad.  Ihrskog skriver att identitetsutprovning sker hela tiden och överallt och att det är 

oerhört viktigt att passa in. Identitetsprovandet går ut på att känna sig behövd och bekräftad 

(Ihrskog 2006, s. 139). Ungdomar upplever att vuxna inte ger det stöd som behövs när det gäller 

kamratrelationer (Karlberg, 2011, s. 117).      

 

Hur svårigheterna visar sig  
Neuropsykiatriska/kognitiva funktionsnedsättningar sträcker sig ofta över flera diagnoser och det är 

inte ovanligt att de överlappar varandra och att en individ har flera diagnoser. Det finns heller inte 

alltid en skarp skiljelinje mellan de olika diagnoserna (Jakobsson, 2005, s. 15). Svårigheterna kan 

visa sig olika mycket och vid skilda tillfällen i livet. Det kan till exempel vara vid yttre 

påfrestningar såsom vid skolstarten, vid puberteten eller vid andra livsförändringar. Hos vissa 

individer märks det tydligt medan andra har lindrigare svårigheter. Exempel på tidiga symptom kan 

vara försenad språkutveckling, under- eller överaktivitet och bristande förmåga att leka. När barnet 

blivit något äldre kan bristande förmåga att förstå instruktioner, bristande förmåga till inlärning och 

att förstå oskrivna regler samt bristande förmåga att läsa av och förstå sociala regler vara symptom 

(Jakobsson, 2005, s. 15). Ungdomar med överaktivitet kan i vissa situationer verka oföretagsamma 

då de vid till exempel skolarbete inte är tillräckligt stimulerade för att ta sig an uppgiften 

(Jakobsson, 2005, s. 20).  

Samspelet med andra  
Under tonåren kan barn med bristande förmåga att interagera och socialisera med andra eller barn 

som är underaktiva hamna i utanförskap. Medan hyperaktiva/impulsiva barn snarare riskerar att 

hamna i drogmissbruk och kriminalitet. Dessa barn är sällan lyckliga utan snarare missnöjda, ledsna 

och otrygga, de känner sig ofta missförstådda av sin omgivning. De kämpar ofta hårt med att dölja 

sin osäkerhet och rädsla. De söker sällan hjälp även om de skulle vilja ha det. De har ofta svårt att 

se sin del i saker och i situationer som inträffar eller när det uppstår problem. Skulden läggs istället 

på andra vilket resulterar i att de hamnar i situationer som ytterligare förstärker omgivningens 

negativa förväntningar (Socialstyrelsen, 2010, s. 13). ADHD problemen får ofta konsekvenser för 

samvaron med andra. Det kan vara svårigheter med att vänta på sin tur, att kontrollera känslor och 
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sitt humör och att kunna ta motgångar. Detta gör att de hamnar i konflikter med andra utan att förstå 

sin roll i sammanhanget eller varför andra blir så arga på dem (Socialstyrelsen, 2010, s. 22). Barn 

med beteendeproblematik kräver mycket uppmärksamhet från vuxna. Många etablerar redan i tidig 

ålder beteendemönster som sedan präglar uppväxten och deras sätt att vara. Dessa beteendemönster 

kan förstärkas till en problembild med ett asocialt beteende som ung vuxen. Många utvecklar även 

andra psykiska problem såsom ångest och depression. För att kunna motverka detta behöver de 

vuxna och lärarna i barnens omgivning ha strategier som syftar till mer än att bara för stunden ändra 

barnets olämpliga beteende (Socialstyrelsen, 2010, s. 14).  

Att misslyckas 
Hur skoltiden upplevs varierar mycket och typen av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning styr 

givetvis inte den upplevelsen. I en undersökning gjord av Skolverket intervjuades elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Övervägande delen av eleverna beskrev då sin tidigare 

skoltid som ett misslyckande. En del lägger skulden på skolan och andra på sig själva (Skolverket, 

2006, s. 42). Flera av eleverna ansåg att det var lärares förhållningssätt och kunskaper men även 

deras personlighet som har betydelse för om man lyckas i skolan eller inte (Skolverket, 2006, s. 43). 

De belyste även att klasstorlek och gruppsammansättning har stor betydelse för hur skolsituationen 

upplevts (Skolverket, 2006, s. 44). Flera av eleverna uttryckte att de ofta känt sig som en belastning 

för skolans ekonomi då de fått höra att de kostar mycket pengar (Skolverket, 2006, s. 45).  

Elever med funktionsnedsättningar som upplever att de kan påverka sin skolsituation och som 

känner att de kan föra en dialog med sina lärare och som får sina behov tillgodosedda har en mer 

positiv upplevelse av skolan (Skolverket, 2006, s. 47 ).  

Särskild undervisningsgrupp eller inte? 
Flera föräldrar vittnar om att de inte fått den hjälp från skolan som de efterfrågat, att skolan saknar 

kunskap om funktionsnedsättningar och att deras barns svårigheter inte tas på allvar. När barnen 

placeras i särskilda undervisningsgrupper upplever de ofta att de blir exkluderade på grund av sin 

funktionsnedsättning. Det är dock inte funktionsnedsättningen i sig som är exkluderande utan 

skolans sätt att organisera undervisningen. Om undervisningen läggs upp så att specialläraren är 

med i klassrummet istället för att eleverna får lämna klassen så blir arbetssättet mer inkluderande. 

Dessa åsikter går isär något och upplevelsen är högst individuell. Vissa elever föredrar att gå ifrån 

klassen och upplever att de får mer hjälp och bättre möjligheter att koncentrera sig (Heimdahl 

Mattson, 2008, s. 12). Skolverket (2006, s. 44) fann i en undersökning att gruppens storlek och 

sammansättning oftast har stor betydelse för hur skolsituationen upplevs. Här menar de intervjuade 

att en liten undervisningsgrupp upplevs som lugnare och ger större möjligheter till bra möten med 

en vuxen som har tid och som bryr sig om och lyssnar på eleven. Det blir mer fokus på lärandet och 

koncentrationen ökar. Flera av de intervjuade uttryckte däremot oro mot att dessa särskilda mindre 

grupper med sin speciella sammansättning inte fungerar bra. Detta gällde speciellt mindre 

gruppkonstellationer under de senare åren i grundskolan. Där blev dessa grupper ofta stökiga och 

otrygga. Socialstyrelsen menar att det är viktigt att motverka utanförskap och detta görs genom att 

uppmärksamma de mekanismer som leder till exkludering. Inkludering och exkludering måste 

diskuteras utifrån för- och nackdelar med särskilda undervisningsgrupper. Barn med utåtagerande 

beteendeproblem riskerar att exkluderas om de avskiljs, genom särskild undervisningsgrupp, från 

gemenskapen i klassen. För att förhindra att särskilda undervisningsgrupper leder till utanförskap 

måste arbetet i gruppen bygga på väl underbyggd och planerad pedagogik tillsammans med ett 

genomtänkt vuxenbemötande i en avpassad miljö. Risken är annars stor att barnen i gruppen 

tillsammans utvecklar avvikande värderingar och att deras problembeteende förstärks 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 30-31). I ett inkluderande förhållningssätt betonas att även dessa barn hör 
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till gemenskapen och att de i första hand ska få hjälp inom den grupp som de tillhör 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 31).       

Gemenskap och relationer  
Ihrskog (2006, 96 ff) skriver att nästan alla barn försöker skapa kontakt med andra barn för att 

skapa en relation, men att alla inte är inkluderade i denna aktivitet. Att inte veta var man tillhör och 

med vem man får vara är en svår situation. Vidare skriver hon att för att lära sig interaktion måste 

man interagera. Detta förutsätter att man har en social kompetens. Saknas den sociala kompetensen 

förpassas man lätt utanför tillhörigheten och ett utanförskap uppstår. Det finns en ökad risk för att 

dessa barn inte blir lika omtyckta som andra barn och de kan till och med bli aktivt utstötta från de 

grupper de ingår i. Barn som lätt blir arga blir ofta även bemötta med negativt bemötande från 

andra. De kan även uppfattas som elaka mot andra. En sådan negativ roll i kamratgruppen leder ofta 

till ensamhet och lågt självförtroende och barnen får färre tillfällen att träna sin sociala interaktion. 

Detta kan bli en ond cirkel som kan få stor betydelse för barnens framtida sociala anpassning 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 23). Karlberg (2011, 22 f) skriver att genom att uppföra sig enligt 

gruppens norm och att följa de sociala reglerna som gäller så skapas grupptillhörighet. De individer 

som inte deltar i denna interaktion riskerar att bli ställda utanför gruppen. Dessa normer kan bestå i 

att räcka upp handen, invänta sin tur eller att inte avbryta andra när andra talar. Skolverket fann i en 

undersökning att majoriteten av de intervjuade eleverna såg tillbaka på sina sex första år i skolan 

med positivitet när det gäller kamratkontakter och möjligheten att medverka i sociala aktiviteter. 

Detta har sedan förändrats under de senare grundskoleåren och flera vittnar om att dessa år blev 

svårare gällande kamrat- och lärarkontakter för att sedan bli bättre igen under gymnasiet 

(Skolverket, 2006, s. 49).       

Lärarens ansvar i klassrummet 
Vuxna i skolan har en viktig del i hur klassen fungerar och hur kompisrelationer skapas. Som lärare 

är det lätt att klassrumsplacering sker utefter verksamhetens behov och inte elevernas behov. 

Kunskapsinlärningen blir viktigare än att ha en kompis. Ihrskog menar att detta motverkar 

kompisrelationer och att det i slutändan får en negativ konsekvens för undervisningen. Med ett 

omvänt tankesätt och om eleverna känner sig trygga, omtyckta och betydelsefulla i gruppen orkar 

de också koncentrera sig på det lärande som ska ske (Ihrskog, 2006, 150-151). För att kunna skapa 

en god pedagogisk miljö måste hänsyn till individen, dess behov och förutsättningar tas (Heimdahl 

Mattson, 2008, s. 11). När elever blir mer självständiga och får uppleva akademisk framgång ökar 

också självkänslan vilket gör att de vågar tro mer på sin kapacitet. Det är även viktigt att elever med 

svårigheter hittar positiva aspekter hos sig själva och att de lär sig att använda sig av dem så att 

fokus inte bara ligger på det de har svårt med (Mytkowicz & Goss, 2012, s. 353). Om en lärare 

konstant ger en elev negativ feedback så befäster den andra elevers bild av denna elev som 

besvärlig och inte värd att innesluta i gemenskapen. Elevens utsatta situation förstärks då och en 

känsla av att inte höra till smyger sig på. Då finns det en stor risk att eleven dras till andra som är i 

samma situation. På så sätt skapas gruppkonstellationer där problembeteendet är den gemensamma 

nämnaren. Detta visar hur viktigt det är att barn med beteendeproblem också får känna sig 

uppskattade trots att de många gånger stör (Socialstyrelsen, 2010, s. 31).  Skolverket (2006, s. 51) 

fann i en undersökning att flera av de intervjuade eleverna gör en skillnad mellan grundskolan och 

gymnasiet. De upplever att de har större möjlighet att påverka innehållet och arbetssätten i 

gymnasieskolan. De upplever att de blir mer lyssnade på och tagna på allvar.   

Handledning en framgångsfaktor 
Handledning har visat sig ha en viktig roll vad gäller vuxna med inlärningssvårigheter eller ADHD. 

I en studie som undersökte hur vuxna med inlärningssvårigheter eller ADHD upplevde den hjälp de 
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fick framkom vikten av de handledande samtalen. De intervjuade framhöll att positiv hänsyn och en 

ickedömande inställning var något som hjälpte dem framåt. Eleverna upplevde att relationen mellan 

dem och lärarna blev moderligt kamratlig och vänskaplig vilket gjorde att de lättare kunde anpassa 

sig till skolans rutiner (Mytkowicz & Goss, 2012, s. 351). Handledningen gick ut på möten varje 

vecka som fick studenter att reflektera över sin inlärning. Det som studenterna ansåg viktigt var att 

handledningen inte bara handlade om studierna utan även om saker som påverkade deras liv. De 

upplevde att de ofta behövde prata av sig innan de kunde fokusera på studierna och att relationen 

med handledaren blev en viktig ventil för detta (Mytkowicz & Goss, 2012, s. 352). Detta 

relationsskapande arbetssätt lyfts även av Mihalas et al (2009, s.111 f) som menar att för studenter 

som saknar framgångsrika förebilder blir ofta lärare den person som får förmedla värderingar som 

stämmer överens med skolans förväntningar gällande uppförande och rutiner. Dessvärre har elever 

med emotionella eller uppförandeproblem många gånger aldrig upplevt välfungerande relationer 

med vuxna. Elever som har upplevt missförhållanden kan ha erfarenhet av relationer som inte haft 

deras bästa i åtanke. Detta resulterar ofta i att de utvecklar negativa mönster på grund av avsaknad 

av sunda vuxenrelationer. Utifrån detta perspektiv blir relationsbyggandet i skolan desto viktigare 

och ju mer tid lärare spenderar med elever desto bättre. När lärare spenderar tid med sina elever och 

lär känna dem och deras intressen samt visar intresse för deras bakgrund ökar även möjligheten att 

upptäcka elever som är i svårigheter.       

 

Självinsikt och framtidsutsikt 

En studie där föräldrar till barn med ADHD och barnen själva fick fylla i en skattning gällande 

barnens fysiska fungerande, psykiska fungerande, emotionella fungerande, sociala fungerande samt 

skolfungerande visade att föräldrarna skattade barnens fungerande lägre på samtliga kategorier 

förutom fysisk funktion. Studien visade även att de barn som skattade sig själva lågt på dessa 

områden även hade lägre självkänsla. Barnen beskrev sig själva som hyperaktiva, okoncentrerade, 

impulsstyrda och att de gjorde saker innan de tänkte sig för, 77 procent av barnen kände sig 

annorlunda jämfört med andra och 77 procent av barnen kände att de inte hade kontroll. 63 procent 

av barnen upplevde en oro inombords. Forskarna fann även en mer positiv sida av att ha ADHD. 89 

procent av barnen upplevde sig själva som kreativa och avslappnade. 81 procent upplevde att de 

kom väl överens med andra barn och kände optimism inför framtiden (Sciberras, Efron & Isler, 

2010, s. 324). Forskarna drog slutsatsen att barnen som underrapporterade sitt fungerande i 

jämförelse med föräldrarnas skattning är i riskzon för att utveckla svårigheter i framtiden (Sciberras 

et al. 2010, s. 325). I en liknande studie fann man att barn med ADHD kunde bidra med användbar 

information  angående deras uppträdande.  

 

I en annan undersökning av Klimkeit, Graham, Lee, Morling, Russo, och Tonge (2006, s. 186 f) 

jämfördes barn med ADHD mot en kontrollgrupp. Barnen med ADHD ansåg att de var mer 

organiserade, att de inte avbröt, inte var impulsiva, men att de hade sämre självinsikt, och sämre 

sociala färdigheter. De rapporterade inte att de hade lägre intresse för skolaktiviteter eller kände mer 

oro än kontrollgruppen. Denna studies syfte var att ta reda på om barnen hade förmågan att se sina 

svårigheter och att rapportera dem på en visuell självskattning. 

Problemen följer med till vuxenlivet 
Majoriteten av barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning klarar inte av övergången från 

ungdom till vuxen och en konsekvens är att många bor kvar hemma då de inte hittar arbete och 

därför saknar försörjningsmöjligheter. Att etablera sig i samhället blir svårt (Jakobsson, 2005, s. 

15). Fleischmann och Fleischmann (2012, s. 1489) har genomfört en studie där de fann att få en 

diagnos har en betydande påverkan på individen. I sin studie inkluderade de 45 respondenter som 

samtliga beskrev sina liv som ojämna och nyckfulla. De bytte skola, arbete, vänner, och maka/make 
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och skyllde sitt beteende på att de blev uttråkade. Samtliga respondenter vittnade om svårigheter 

med att genomföra och att slutföra uppgifter. Detta påverkade både studieresultat och arbete. 

Synonymt för dem alla var att personer i deras omgivning inte kunde förstå deras oansvariga 

beteende. De lade över sina misslyckanden på dem själva och såg det som personliga 

misslyckanden kopplade till deras negativa karaktärsdrag (Fleischmann & Fleischmann 2012, s. 

1489). Det finns ofta en inre konflikt då ett inre krav att man måste vara ihärdig och stå ut och 

genomföra tråkiga eller svåra uppgifter ofta leder till utbrändhet och överbelastning (Fleischmann 

och Fleischmann 2012, s. 1490).  

ADHD får ofta allvarliga konsekvenser i vuxenlivet. Individer diagnosticerade med ADHD går ofta 

att förknippa med låg akademisk framgång, lågstatusyrken, låg inkomst, högre risk för skilsmässa 

och hög brottslighet. Detta påverkar individen emotionellt och forskare har funnit kopplingar 

mellan detta och påverkan av stress som i slutändan förstärker svårigheterna (Fleischmann & 

Fleischmann, 2012, s. 1486). Denna negativa påverkan är en av anledningarna till att diagnostisera 

tidigt så att rätt hjälp kan sättas in. Liknande svårigheter bland odiagnosticerade ungdomar har visat 

sig följa med in i vuxenlivet. Det är också vanligt att odiagnosticerade personer med ADHD som 

har svårt att hantera svårigheter ofta får höra att det är deras eget fel och att det är personliga brister 

vilket i slutändan påverkar självkänslan (Fleischmann & Fleischmann 2012, s. 1487). Efter att ha 

fått en diagnos i vuxen ålder ökar tillsammans med mer kunskap självförståelsen. Med ökad 

förståelse för hur ens funktionsnedsättning påverkar blir det lättare att få en mer positiv syn på sin 

framtid. Fleischmann och Fleischmann fann att de som fick en diagnos på ADHD läste på om 

ADHD och fick en tilltro att det är fullt möjligt att klara av att leva med ADHD. De flesta vände sig 

till psykiatriker eller psykologer för att få hjälp. Många fick lära sig att organisera sin tid, att 

undvika att förhala saker, att undvika att bli distraherade och på så sätt fick de lättare att ta sig an 

uppgifter. De lärde sig även att frikänna sig från skuldkänslor som tidigare varit en stor börda. Men 

framförallt hade de en ökad tillförsikt inför livet (Fleischmann och Fleischmann 2012, s.1491). 

Flera av deltagarna i studien valde att i slutändan arbeta med människor som har 

uppmärksamhetsstörning i funktionen som till exempel speciallärare och ADHD- rådgivare 

(Fleischmann och Fleischmann 2012, s. 1493).     

Intervention och arbetssätt  
Under tidiga skolår behöver den hjälp som sätts in i första hand vara riktad mot barnets föräldrar, 

förskollärare och lärare samt andra viktiga personer i barnets vardag. Det är viktigt att komma ihåg 

att det är barnets föräldrar som känner sina barn bäst av alla. Här poängteras en ökad förståelse för 

hur barnet fungerar då leder till att det blir lättare att möta och hjälpa barnet på ett utvecklande sätt. 

Även om visst fokus även behöver riktas mot barnet för att få det att fungera annorlunda. Det kan 

till exempel vara att lära sig att lyssna bättre, sitta still och koncentrera sig och att lyda så måste 

utgångspunkten för insatserna vara att problemen beror på en funktionsnedsättning som det inte 

finns någon given bot för. Insatserna behöver vara sådana att de skapar så goda förhållanden som 

möjligt för att barnet ska kunna fungera optimalt (Socialstyrelsen, 2010, s. 23, Abrahamsson, 2010, 

s. 97).  

 

Vid till exempel högfungerande autism kan något så enkelt som en strukturerad miljö vara 

avgörande för att eleven fungerar i skolan. Särskilda välbekanta platser för allt i klassrummet, att 

lära sig vägen till toaletten, matsalen, idrottssalen, och tillbaka eller att lära sig läsa schemat 

alternativt få ett personligt schema kan göra skillnaden så att personen i fråga får en större 

trygghetskänsla. I interaktion är det viktigt att lärare och andra vuxna använder så precisa utryck 

som möjligt. Det kan till exempel vara svårt att förstå ord som sedan, snart, om ett tag, i 

eftermiddag. Det är även till fördel att ha tydlig struktur i klassrummet. Ju mindre abstrakt desto 
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bättre är det. Tydligt schema och tidsangivelser för olika aktiviteter. Instruktioner och skyltar för 

allt möjligt i klassrummet gör det enklare och minimerar stressen för dessa elever. De behöver då 

inte klura ut saker som andra förstår automatiskt utan kan lita på att de inte behöver oroa sig över 

överraskningar. Om förändringar behöver göras är det lämpligt att detta sker i samråd med 

individen. Detta ger individen möjlighet till ökad inlärning och en möjlighet till en positiv 

upplevelse av en förändring (Abrahamsson, 2010, s. 110 ff).    

  

Forskning har visat att interventioner i skolan kan vara effektivt för att minska symptomen på 

ADHD. Lärare som fick kunskap om funktionsnedsättningen och som fick strategier för att bemöta 

dessa elever kunde påverka deras sätt och beteende i klassrummet (Froelich, et. al., 2012, s. 77). 

Emanuelsson (2002) menar att ett sätt att göra detta på är att bestämma etappmål för eleverna. 

Etappmål som är baserade på deras förutsättningar och behov i den givna situationen. Detta i 

kombination med optimal stimulans och hjälp att lära och träna sitt lärandearbete mot ”mål att 

sträva mot” ger bättre förutsättningar (s. 32). Även Froelich, et al. (2012, s. 80) har utarbetade 

arbetssätt för hur lärare bör arbeta. Det handlar om att stimulera, involvera, reducera information, ge 

respons, ha rutiner, planera i förväg, klassrumsplacering, organisera samt att ha regler för 

klassrumsbeteende. Karlberg (2011) förespråkar insatser i form av förstärkning av bra beteenden 

och utsläckning av störande beteenden (s. 47-50). Mihalas et al. (2009) fann att ett kritiskt moment i 

relationsskapandet med studenter är att aktivt lyssna på deras idéer, intressen och frågor. Den första 

fasen i relationsskapande har visat sig viktig för om eleven blir positivt eller negativt inställd mot 

läraren. Det som ansågs extra viktigt var hur läraren interagerar med eleven. Vidare menar de att en 

sund relation mellan lärare och elever även påverkar elevers motivation och vilja åstadkomma 

akademisk framgång. När elever känner att de har någon på sin sida och att de är en del av gruppen 

är det mer troligt att de finner motivationen för att engagera sig i skolan. Detta förhindrar även 

aggressivt beteende i skolan (s. 112).  

 

Vid högfungerande autism blir som nämnt tidigare språket och ens sätt att uttrycka sig på extra 

viktigt. Då personer med denna funktionsnedsättning ofta har svårt att tolka undermeningar och 

förstå budskap. De tolkar ofta ordagrant och en underförstådd fråga som till exempel ”kan du stänga 

fönstret” kan generera ”ja” som svar men personen fortsätter att pyssla med sitt utan att stänga 

fönstret. Detta ska då inte tolkas som en provokation då det är det rätta svaret på frågan. Som vuxen 

är det viktigt att undvika sådana situationer då det utsätter personen för en risk att tappa ansiktet 

inför klasskamraterna. För att underlätta undervisningen och förståelsen av det som sker i 

klassrummet kan det vara till hjälp att använda visuella bilder. Det är då bra om bilderna inte är 

ritade för hand utan gärna tryckta eller i form av fotografier. De ska vara så enkla som möjligt och 

inte innehålla så mycket information då det kan leda till missuppfattningar (Abrahamsson, 2010, s. 

87 ff).        

 

För att orka och kunna arbeta medvetet med barn med beteendeproblematik och andra kognitiva 

funktionsnedsättningar behöver lärarna uppbackning och förtroende från skolledningen. Men detta 

räcker inte, de behöver även handledning av pedagoger som har extra god kunskap om denna 

elevkategori (Socialstyrelsen, 2010, s. 32).     

Medicinering och behandling 
Mediciner för ADHD stimulerar hjärnans främre delar som inte tar bort distraherande faktoreri i den 

omfattning som de bör göra. Barnen upplevs som lugnare då de är mer fokuserade (Kutscher, 2010, 

s. 71). Många av läkemedlen som används idag har använts länge, till exempel stimulantia som 

använts i 40 år. Även om det finns risker med att använda medicin så finns det för vissa barn större 

risker att inte göra det. Det finns många fördomar kring medicinering av neuropsykiatriska 
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funktionsnedsättningar och en av dem är att medicinering leder till missbruk. Undersökningar har 

snarare visat motsatsen och ett flertal studier har visat att behandling med centralstimulantia 

minskar risken för framtida drogmissbruk med över 50 procent. Forskningen har ännu inte funnit 

anledningen till varför det är så här men man tror att det beror på att personer med större möjlighet 

att lyckas i samhället är mindre benägna att söka alternativa nöjen, fly från verkligheten eller att 

självmedicinera (Kutscher, 2010, s. 226 ff).   

 

För många leder medicinering vid ADHD till markant mindre symptom. Medicinering kan minska 

impulsivitet och överaktivitet och förbättra koncentrationsförmågan. Symptomen vid ADHD 

förändras med ålder och livserfarenhet men de flesta har kvar symptom hela uppväxten som 

påverkar och färgar upplevelser i olika stadier av uppväxten (Socialstyrelsen, 2010, s. 24). Sciberras 

et al. (2010, s. 324) fann i sin studie att 85 procent av de intervjuade upplevde medicinering som 

något positivt och som hjälpte. 72 procent av de intervjuade upplevde att de förändrades av 

medicinen och 70 procent av de intervjuade hade inget emot att ta medicin för sin ADHD. Det finns 

gott om forskning gällande behandling av barn och ungdomar med neuropsykiatrisk problematik 

men forskningen gällande vuxna med neurospsykiatriska/ kognitiva funktionsnedsättningar är 

bristfällig. Fleischmann och Fleischmann fann i sin undersökning att det fanns vissa problem med 

att ställa in rätt dos av medicinen (2012, s. 1491).  

 

Vid ADHD är det endast centralstimulantia och psykosociala interventioner som visat sig ha någon 

effekt. Den psykosociala behandlingen som varit effektiv bygger på beteendemodifierande 

strategier. Optimal behandling är med största sannolikhet en kombination av psykosociala och 

läkemedelsinriktade åtgärder (Jakobsson, 2005, s. 22). Miranda, Jarque och Tárraga (2006, s. 48 ff) 

finner i en undersökning där olika skolbaserade interventioner i kombination med medicin samt 

dessa var för sig att det skiljer mycket hur metoderna fungerar. Medicinering visade sig vara 

överlägset bättre än andra metoder men cirka 30 procent av barnen som medicinbehandlades 

reagerade negativt. De fann att kombinerad metod med medicinering och uppförandebehandling var 

mer effektivt än endast uppförandebehandling gällande ouppmärksamhet. Endast medicinering och 

uppförandebehandling visade sig överlägsna på att förbättra social skicklighet och på barnens och 

föräldrarnas samspel/interaktion. Studien visade även att föräldrar föredrar psykologisk och 

beteendebehandling framför medicinering. Kutscher (2010, s. 71) skriver att medicinering ger 

barnen de grundläggande neurologiska färdigheter som krävs för att de ska kunna ta till sig 

metoder/behandling baserade på inlärningsteori.  

 

Vid autism och högfungerande autism finns olika former av behandlingar. Många med dessa 

funktionsnedsättningar har ofta även ADHD och då kan rastlösheten och 

koncentrationssvårigheterna medicineras. Hos vissa som har ett störande beteende kan ångest vara 

den underliggande orsaken och då är det den som behandlas. Det kan även bero på depression eller 

manisk upphetsning och då ordineras medicin för dessa åkommor. Det anses dock relativt svårt att 

veta hur väl medicinering fungerar vid autism och effekterna av medicinen är svåra att förutse vilket 

kräver noga kontroller. Miljö- och beteendebetingade metoder är att föredra och ska användas 

parallellt även vid medicinering (Wing, 2012, s. 124 ff ). Enligt Attwood (2011) finns det få 

fallstudier där psykoanalys som behandling vid högfungerande autism har använts. Attwood anser 

att psykoterapi kan vara bra för barn och vuxna med högfungerande autism men att terapin då måste 

bygga på en grundlig förståelse för vad funktionsnedsättningen innebär. Det kräver att terapeuten 

känner till den senaste forskningen inom kognitiv psykologi när det gäller högfungerande autism. 

Utvecklingen av ett samförstånd mellan psykoterapeut och klient är avgörande. Klienter med 

högfungerande autism kan fatta omedelbart tycke eller motvilja mot andra människor vilket 

påverkar behandlingsformen. En annan metod är att använda konst eller musik som uttryckssätt 
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vilket kan hjälpa personen att beskriva känslor. Attwood fastslår att långvarig psykoterapi kan 

hjälpa personer med högfungerande autism att förstå händelser och att klara sig i ett samhälle som 

inte är anpassat för dessa personer (369 ff).    

Självförståelse  
Verkligheten konstrueras socialt och kunskapssociologin analyserar de processer genom vilka dessa 

sker. Verkligheten sker i samklang med fenomen, vilka kan skilja sig åt beroende på samhället, det 

kontext man lever i. Kunskapssociologin behandlar vad som gäller för att vara kunskap i ett 

samhälle oberoende om den kunskapen äger giltighet eller ej. Subjektivt sett äger kunskap alltid 

giltighet för individen som berörs (Berger & Luckmann, 1998, s. 10 ff). För att förstå sig själv 

behöver man också förstå det samhälle, den kultur och det kontext man lever och vistas i och vice 

versa. Oavsett den förståelsen har man alltid rätt till sin egen subjektiva tolkning och upplevelse av 

fenomen som inträffar.  

 

Begreppet självförståelse är i föreliggande uppsats en stipulativ definition. Begreppet definierar den 

intervjuades självinsikt. Hur personen förstår sig själv, sina handlingar och sin omgivning och 

interaktionen som sker mellan dessa. Jag som forskare ska beskriva dennes upplevelse. Eftersom vi 

inte delar samma kultur och kontext blir det viktigt att jag kan bortse ifrån trancendenter såsom till 

exempel förutfattade meningar. Min uppgift är inte att ge svar eller att analysera utan att återberätta 

personens subjektiva upplevelse och försöka beskriva om och hur de har fått eller inte fått en ökad 

självförståelse genom att få en diagnos på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att beskriva hur elever upplever att få en diagnos på en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. De frågeställningar jag tänker besvara är:  

 

Hur upplever elever att diagnosen påverkar deras mående och framtid?  

 

Hur upplever elever att diagnosen påverkar lärares förhållningssätt och skolsituationen? 

 

Hur upplever elever att diagnosen påverkar kamratrelationer? 
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Metod   
I detta avsnitt kommer det redogöras för hur jag har gått till väga med arbetet. Vilket synsätt som 

genomsyrar metoden och hur jag har gjort mitt urval. Här kommer jag även att redogöra för de 

etiska aspekter som jag haft i åtanke under arbetets gång.  

Fenomenologi som tillvägagångssätt 
Fenomenologi som tillvägagångssätt innebär att forskaren snarare beskriver det den undersöker än 

analyserar det. Forskaren tolkar istället för mäter och utgår ifrån subjektivitet snarare än 

objektivitet. Fenomenologin baseras i regel på människors uppfattningar och åsikter, attityder och 

övertygelser samt känslor och emotioner. Detta visar på fenomenologins subjektivitet. 

Fenomenologin försöker ge en beskrivning av de involverades förstahandsupplevelse av olika 

fenomen. Med ett fenomenologiskt perspektiv är det viktigt att forskaren ligger så nära den 

beforskades livsvärld som möjligt. Den beforskade ska kunna känna igen sig i det forskaren 

återberättar vilket innebär att forskaren måste kunna se fenomen genom andras ögon och återberätta 

på ett sätt som beskriver situationen på ett trovärdigt sätt.  

 

Husserl utgår ifrån tre nivåer inom fenomenologin. Den första nivån poängterar att det är skillnad 

på immanens och transcendens. Immanens är det som finns inneboende eller inom personen. Dess 

motsats är transcendens som är det överskridande, det som finns utanför (Husserl, 1989, s. 43). 

Husserl menar att med fenomenologin som tillvägagångssätt så måste forskaren kunna bortse ifrån 

allt transcendent (Husserl, 1989, s. 45-46). Denna bortkoppling kan inte fortgå hur långt som helst, 

precis alla transcendenter kan inte kopplas bort utan det som tas bort är det som är tillfälligt och inte 

nödvändigt för att endast se till de nödvändiga. Skulle alla transcendenter kopplas bort skulle 

medvetandet vara rent men det skulle lämna forskaren utan möjlighet till en vetenskap att tillämpa 

(Husserl, 2004, s. 174). Det andra steget i Husserls fenomenologi innebär ett fält av absoluta 

uppfattanden där de matematiska mångfalderna och den vetenskapliga objektiviteten har ställts åt 

sidan (Husserl, 1989, s. 50). I den tredje nivån klargör Husserl att fenomenologin söker klarhet i 

kunskapens väsen (Husserl, 1989, s. 43). Han menar att det inte handlar om att observera saker då 

det helt saknar mening utan att observera fenomen. Kunskapsfenomenologin är vetenskapen om 

uppfattandefenomen. Framträdandet av fenomenet (cogitatio), det subjektivistiska fenomenet blir 

enligt Husserls teori föremål för observationen. Vid utforskande av uppfattandeföremål avses alltid 

väsensforskning (Husserl, 1989, s. 51-55).  

 

Hela forskningen rör sig inom väsenssfären som grundas på fundament av den fenomenologiska 

reduktionens singulära fenomen. Undersökningen är förnuftsgrundad men skiljer sig ifrån 

objektivistiska förnuftsgrundade vetenskaper. Fenomenologin klargör genom skådande, den 

bestämmer mening och den skiljer åt. Den jämför, åtskiljer, förbinder, sätter i relation, delar upp i 

delar eller avskiljer moment, men alltid i rent skådande. Fenomenologin teoretiserar och 

matematiserar inte, den presenterar inga förklaringar i betydelse av deduktiv teori. Fenomenologi är 

vetenskap i en helt annan betydelse än de objektivistiska vetenskaperna och har helt andra uppgifter 

och metoder. Det är viktigt att förståndet inte får möjlighet att lägga sig i utan att så ren intuition 

som möjligt styr observationen (Husserl, 1989, s. 92-99). 

  

I föreliggande studie kommer det fenomenologiska tillvägagångssättet att genomsyra intervjuerna. 

Som forskare kommer jag att fokusera på det immanenta och försöka återberätta de intervjuades 

upplevelser och livserfarenheter utan transcendenta påverkningsfaktorer. Deras upplevelser kommer 

att beskrivas och inte analyseras. De intervjuades subjektiva upplevelser blir fenomenet för 

observationen och deras upplevelse kommer aldrig att ifrågasättas. Jag kommer heller aldrig att på 
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något sätt ge några förklaringar till de intervjuades upplevelser. Jag kommer däremot att jämföra 

upplevelserna och sätta dem i relation till varandra för att hitta eventuella gemensamma teman.  

Urval och bortfall 
Studien är baserad på ett bekvämlighetsurval då eleverna går på den skola som jag arbetar på. 

Urvalet är även strategiskt då undersökningen ger möjligheten att skapa förståelse för dessa elevers 

problematik. Vidare var detta av intresse då jag kunde undersöka något som jag arbetar med 

(Bryman, 2011, s. 194). På detta sätt kunde respondenter väljas ut för att maximera urvalet då de 

går olika program på skolan och har olika lärare. Men deras erfarenheter i ämnet är även särskilt 

viktiga för studien (Aspers, 2007, s. 92). Urvalet är trots bekvämlighetsaspekten styrt utifrån 

forskningsfrågorna och syftet med studien vilket förespråkas vid kvalitativ forskning (Bryman, 

2011, s.434). Skolan där studien genomförts har 1500 elever och är indelad i sektorer. Detta innebar 

att det var fullt möjligt att välja elever som inte känner mig. Respondenterna som medverkade hade 

fått sin diagnos inom de tre senaste åren, detta för att säkerställa att tidsaspekten påverkar deras 

minne så lite som möjligt.  

 

Respondenterna tillfrågades av sina respektive speciallärare om de ville medverka och de ställde sig 

alla positiva. Det var endast en tillfrågad som inte kom till intervjutillfället. Intresset för att 

medverka var förvånansvärt högt. Det kan bero på att respondenterna fick möjligheten att medverka 

och bidra till något som andra inte kan och därmed får möjligheten att känna sig unika och viktiga. 

De fick även chansen att berätta sin personliga historia för någon som är intresserad.   

Procedur 
Studien är baserad på kvalitativ metod. Metoden består av halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

är tematiserade för att täcka in vissa utvalda områden men med öppna frågor då jag ville påverka 

svaren så lite som möjligt. Detta leder också till att respondenterna fick svara med sina egna ord och 

det lämnar utrymme till spontanitet. Att genomföra intervjuerna på detta sätt kan vara tidskrävande 

och svaren måste kodas och behandlas utifrån innehåll (Bryman, 2011, s. 244) vilket jag även fick 

erfara i efterarbetet med svaren. Aspers (2007, s. 134) skriver att det finns en fara med att ha i 

förväg bestämda intervjufrågor och eventuella svar som förväntas. Detta visar att man har en 

förutfattad mening om vad respondenterna kommer att svara. Därav valet av teman istället för 

färdiga frågor. Tematiskt uppbyggda intervjuer bygger på samtalets logik vilket innebär att de 

teorier som forskaren har sätts åt sidan (Aspers, 2007, s. 134). Istället för intervjuguide använde jag 

ett intervjuschema. I detta schema identifieras teman och eventuella bakgrundsfrågor. Några rutor i 

schemat lämnades tomma för att extra frågor som uppkommer under intervjun kunde fyllas i. På 

detta sätt blir det en tydlig överblick av de teman, underteman och frågor som behandlats under 

intervjun (Aspers, 2007, s. 143). Intervjuerna spelades in för att fokus inte skulle ligga på att skriva 

ner svaren vid intervjutillfället men även för att respondenten skulle kunna lyssna på intervjun i 

efterhand om de så önskade. Detta skapade visst merarbete då transkribering av intervjuerna tog tid. 

Det gav dock mig som intervjuare möjlighet att lyssna på data vid eventuell osäkerhet av svaren. 

Efter transkriptionen av intervjuerna erbjöds respondenterna att få ta del av det transkriberade 

materialet för att säkerställa att inga feltolkningar gjorts. Analysen av intervjuerna gjordes utifrån de 

teman som studien behandlar men även utifrån de svar som visar sig vara gemensamma. Det skedde 

endast en analys på studien resultat i relation till tidigare forskning och inte en analys på 

respondenternas svar i sig.   

 

För att skapa ett så bra samtal som möjligt är det viktigt att respondenten inte känner att den är i 

underläge. Den intervjuade måste få känna att den har makt att styra samtalet och inte blir alltför 
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styrd av frågorna. Detta kan ske genom att intervjuaren är lyhörd och ställer uppföljningsfrågor 

(Aspers, 2007, s. 135-139).  

 

För att utforma teman och bakgrundsfrågor som är relevanta i sammanhanget och som är anpassade 

till de tänkta respondenternas ålder och situation har jag tagit hjälp av en elev med samma 

problematik som jag ämnat undersöka. Vi har tillsammans utvecklat intervjuschemat med de teman 

som jag utgår ifrån. Eleven har fått hjälpa till att ta fram teman som hon anser viktiga samt att 

formulera några bakgrundsfrågor så att de förstås på rätt sätt av de intervjuade. Detta ger en större 

tillförlitlighet till undersökningen men hjälper även till att undvika missförstånd vid 

frågeställningarna.     

Behandling av empiri 
Analysen baserades på tematisering av de data som uppenbarade sig. Den tematiska analysen går ut 

på att skapa teman och subteman som ställs upp i en matris, på så sätt blir resultaten synbara 

(Bryman, 2011, s. 528-529, Aspers, 2007, s. 145). Detta skedde utifrån de data som samlats in via 

inspelning och transkribering av intervjuerna. Vid transkriberingen av intervjuerna noterades även 

atmosfären och kroppsspråk om det ansågs vara av vikt. I övrigt skedde en transkribering av de data 

som förefaller relevanta för undersökningen.    

 

I diskussionen diskuteras resultaten från intervjuerna och jämförs med hur resultaten 

överensstämmer med tidigare forskning på området. Jag genomför även en komparativ analys där 

jag jämför respondenterna och de teman som skönjas för att ta reda på eventuella skillnader och 

likheter i deras upplevelser (Aspers, 2007, s. 192). En sammanställning av intervjuerna och analys 

av dessa sätts i proportion till varandra genom en diskussion.  

 

Tolkningen av resultaten sker i samspel med samtlig kunskap om det insamlade materialet men 

fokus kommer att ligga på övergripande teman. Tolkningen kommer att vara nära förankrad i 

materialet (Aspers, 2007, s. 198).      

Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  
Begreppen giltighet och tillförlitlighet används för att tala om hur bra datainsamlingen har fungerat. 

Att en studie har god giltighet och tillförlitlighet är en förutsättning för att resultaten ska kunna 

generaliseras till att gälla även andra än de undersökta. Giltighet mäter det som är relevant i 

sammanhanget, alltså att använda rätt metod och om metoden svarar på studiens forskningsfrågor. 

Medan tillförlitlighet avser att det utförs på ett tillförlitligt sätt (Bryman, 2011, s. 49-50). För att 

uppnå tillförlitlighet i föreliggande studie var bakgrundsfrågorna och teman tydliga då de måste 

svara på studiens frågeställningar. För att uppnå giltighet i studien berör frågorna i intervjuerna 

samma teman så att samtliga respondenter svarade utifrån dessa teman (Examensarbetet som text, s. 

24). Intervjuaren måste även vara lyhörd för det som sägs i intervjuerna och ställa lämpliga 

uppföljningsfrågor. Ett sätt att öka generaliserbarheten på var att respondenterna kommer ifrån olika 

domäner/ program på skolan. Detta ökade variationen på insamlat data (Aspers, 2007, s. 92). 

Tillförlitligheten blir hög och utgör grund för hög giltighet om data går att använda för att belysa de 

formulerade frågeställningarna. Huruvida resultaten av studien går att generalisera kan dock 

diskuteras då studien är småskalig.   

Reflektion över proceduren  
Tillvägagångssättet med intervjuer var förmodligen det bästa sättet att få reda på så mycket som 

möjligt, förutsatt att respondenterna hade tillräckligt förtroende för mig för att våga svara. Urvalet 

med elever från olika program ökade generaliserbarheten och frågornas karaktär och min egen 
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förmåga att ställa lämpliga uppföljningsfrågor ökade tillförlitligheten. Det som möjligtvis var 

svårast med intervjuerna var att hålla ihop frågorna och samtalet så att någorlunda samma frågor 

ställdes till samtliga respondenter. Om detta inte hade lyckas så hade giltigheten sjunkit. 

Anledningen till att jag nämner detta som en svårighet är att intervjuerna utgick ifrån teman och 

endast ett fåtal frågor. Om respondenten tillåts styra intervjun alltför mycket kan den få en icke 

önskvärd riktning. Detta skulle dock inte innebära att resultatet blir dåligt men det kan bli svårt att 

sammanställa och jämföra med övriga resultat från intervjuerna.  

 

Att använda sig av en fenomenologisk metod kan vara komplicerat då det kräver av forskaren att 

denne kan bortse ifrån sina egna antaganden och förutfattade meningar men även alla 

transcendenter som kan påverka. Detta anses vara enda sättet att uppnå rent medvetande och en ren 

observation. Precis som inom andra vetenskaper måste forskaren ta ställning till detta samt beskriva 

eventuellt funna fenomen utifrån det observerade, i det här fallet är det intervjuerna som utgör 

kärnan för diskussion (Husserl, 2004, s. 187).    

    

Forskningsetik  
Etik syftar till en slags teori om det moraliska dilemmat. En etik måste kunna formuleras i ord och 

är medveten, reflekterad och motiverad moral. En viktig del av forskningsetiken berör frågor om 

hur personer som medverkat i forskningen får behandlas. De medverkande ska skyddas från 

kränkningar i samband med att de medverkar i forskningen (individskyddskravet). Forskningsetiken 

kan även beröra hur forskaren uppträder, om ansvar vid publicering med mera (Vetenskapsrådet 

2011). I denna studie ämnar jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets rekommendationer om hur god 

forskning ska genomföras. Jag skickar därför ut ett missivbrev i förväg till respondenterna samt till 

målsman om respondenten är under 18 år. Deltagarna har valet att inte ställa upp i studien om de 

inte vill. För att skydda deras identitet publiceras inga uppgifter om namn, skola eller bostadsort. 

Data från intervjuerna behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen utomstående kommer att få 

ta del av insamlat material.  

 

Forskning får endast godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet, mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter skall alltid beaktas vid etikprövning (etikprövningslagen). 

Deltagarna i studien blir tillfrågade om medverkan men avgör själva om de vill. De kommer att bli 

informerade om syftet med studien och tillvägagångssättet för att kunna ta ställning om sin 

medverkan. De informeras även om att de när som helst har rätt att avsluta sin medverkan. De data 

som samlas in ska endast användas i forskningssyfte och ska behandlas med konfidentialitet. Detta i 

enlighet med samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011, s. 131-132). Om eleverna är under 18 år kommer även föräldrarna att informeras 

och de får skriva under ett formulär för aktivt medgivande på om de godkänner sitt barns 

medverkan i studien eller ej.   

 

Flera av respondenterna tar mediciner och är under perioder deprimerade och mår dåligt. En oro 

inför intervjuerna var att respondenterna skulle må sämre efteråt vilket självfallet inte var önskvärt. 

Inför samtliga intervjuer påpekade jag att de fick avbryta närhelst de ville samt att om det var något 

som de inte ville skulle komma med behövde de bara säga till så skulle det uteslutas vid 

transkriberingen.  
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Resultat 
Resultaten redovisas utifrån frågeställningarna. Både likheter och skillnader kommer att redovisas. I 

slutet av denna del följer en analys av empirin. Samtliga namn är fingerade för att skydda de 

intervjuades identitet.     

Hur upplever elever att diagnosen påverkar deras mående och framtid? 

Att få en diagnos  

Kalle har flera diagnoser, bland annat ADHD, ADD, tvångstankar, dyslexi, panikångest och utreds 

för bipoläritet just nu. Han har även misstänkts vara schizofren men det avfärdades. Kalle berättar 

att just diagnosen schizofreni var det värsta. Anledningen till att han kände så var att han inte alls 

kände igen sig i den beskrivningen. De andra diagnoserna kan han förstå. Det började med att han 

fick dyslexidiagnosen men på grund av hans aggressivitet misstänkte psykologen att det även var 

något annat och han utreddes för ADHD. Kalle genomförde utredningen för att han lovade sin 

mamma men tycker att det är jobbigt nu för att han har fått så många diagnoser. Han säger att han 

undviker att gå till psykiatriskamottagningen för att han inte ska få fler diagnoser. Det var däremot 

en lättnad när han fick diagnosen även om det var jobbigt att det var ADHD, för han har alltid känt 

sig annorlunda och har alltid var mobbad i skolan. Han säger själv att det alltid har varit fel på 

honom. Kalle tycker att många vet för lite om diagnoser och att alla därför tror att man måsta vara 

aggressiv om man har ADHD.  

 

Anna som har fått diagnosen ADHD, ADD samt bipolaritet tycker att diagnosen bipolaritet var 

svårast att förlika sig med. Delvis för att människor för det mesta inte vet vad diagnosen innebär 

och att de inte förstår henne. Hon tycker att det är både bra och dåligt att ha fått diagnoserna. Det 

var bra för att hon fick den extra hjälpen som hon behövde men på samma gång negativt för att så 

många ser ner på personer med diagnoser. Hon tycker att det har varit bra att få diagnosen för det 

förklarar varför hon är som hon är och varför hon alltid varit så störig och jobbig. Hon säger att hon 

förstår sig själv bättre nu. Hon berättar att hennes reaktion när hon fick ADHD-diagnosen var ett 

lugn. Att diagnosen satte en viktig pusselbit på plats. Diagnosen innebär att det är lättare för Anna 

att förklara för andra hur hon fungerar.    

 

Karin som har en diagnos på ADHD och högfungerande autism/Asperger utreds just nu för 

bipolaritet. Hon blev skickad till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, av skolans kurator som 

reagerade på hennes mående. Anna kommer inte ihåg vem som ville att utredningen skulle göras 

men tror att det var antingen mamma, pappa eller hon själv. Först hade de svårt att ställa en diagnos 

och trodde inte att det var ADHD men så fick hon byta läkare till en som var mer van vid flickor 

med ADHD och då fick hon ADHD-diagnosen. Hon berättar att det värsta var att få diagnosen på 

högfungerande autism/Asperger. Anledningen är att hon inte kan känna igen sig i den. Hon tycker 

själv att hon är social och tycker om att umgås med andra. När hon fick diagnosen ADHD tyckte 

hon däremot att det var en lättnad. Hon tycker att det är bra att ha fått en diagnos för att det hjälper 

henne att förstå sig själv, att få veta vad det var för något men att det även kan vara en hjälp för 

andra.  

 

Oskar bad själv om en utredning, vilket han gjort även tidigare men avfärdades då på grund av sin 

trassliga sociala situation. När han började på gymnasiet kände han igen sig i många av sina 

klasskamrater och i deras beteenden vilket gjorde att han återigen kontaktade BUP. Han fick 

diagnosen ADHD och ångestliknande tillstånd vilket var vad han hade väntat sig. Oskar tycker att 

det känns bra att ha på papper vad det är för fel och varför han är som han är.  
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Christine har fått en diagnos inom autismspektrat med dragning åt högfungerande autism/Asperger 

syndrom. Hon ville inte göra en utredning men hennes mamma ville det och pratade med skolan 

som också tyckte att det behövdes för att hon inte var som andra. När hon fick veta att hon har 

Asperger så mådde hon dåligt, hon trodde att det skulle bli svårare med klasskompisar och att hon 

skulle bli utstött på grund av diagnosen. Hon funderade på att begå självmord men har istället valt 

att låtsas som att hon inte har diagnosen. Hon vill inte kännas vid den alls. Christine mådde lite 

bättre efter en vecka men hon tycker inte att det är bra ännu.  

 

Emanuel har fått diagnos inom autismspektrat, hans svårigheter är koncentrationen och 

aggressioner. Utredningen gjordes någon gång under åttan eller nian och han går nu första året på 

gymnasiet. Det var skolan som ville att utredningen skulle göras och han tyckte att ”det var väl lika 

bra”. Emanuel tyckte att det var bra att få en diagnos för då kan han få den hjälp han behöver och 

det blir lättare för lärarna att förstå. Han kände inget speciellt när han fick veta att han har ADHD 

men betonar att det är inget man kan skylla på, att det är alldeles för många som gör det.   

 

Daniel har fått diagnoserna dyslexi och ADD. Hans lillebror utreddes och fick diagnosen autism 

vilket gjorde att det beslutades att även Daniel skulle utredas. Först trodde läkarna att det var 

ADHD och det tyckte Daniel var jättejobbigt. Han kunde inte känna igen sig i den diagnosen och 

upplever inte sig själv som hyperaktiv. Han har alltid haft svårt i skolan och tyckte därför att det var 

logiskt att även han utreddes men han tyckte ändå att det kändes konstigt. Daniel har själv aldrig 

tänkt tanken att det skulle behövas. Han har en kompis som också haft det svårt men som var 

skoltrött därför har Daniel alltid trott att det nog var lika för honom. Daniel har alltid känt sig lite 

dum jämfört med andra och haft svårt att komma igång med uppgifter och att hålla motivationen 

uppe. Hur mycket han än pluggat har han alltid fått dåliga betyg. Diagnosen har gjort att han förstår 

sig själv lite bättre och att det inte är något fel på honom.  

 

Beatrice har diagnoserna ADHD och dyslexi. Hon berättar att hennes föräldrar förstod att hon var 

annorlunda redan när hon gick i förskolan. De pratade med pedagogerna men de höll inte med utan 

sade att Beatrice kunde men att hon inte ville. Så fortsatte det tills Beatrice när hon gick i åttan, tog 

kontakt med skolsköterskan och bad om en utredning. Då var alla betyg i botten och skolan insåg att 

något måste göras. Hon tycker att det är bra att hon har fått diagnoserna för det innebär att hon kan 

få mer hjälp och att hon vågar stå på sig mer när hon behöver hjälp men inte upplever att hon får 

det. I början tyckte hon att det var pinsamt att hon hade fått diagnoserna och direkt när hon fick veta 

så blev hon arg för hon ville inte ha dem. Sedan blev det en lättnad och att det var skönt att de hade 

haft rätt hela tiden när skolan inte tagit dem på allvar. Anledningen till att det var pinsamt var att det 

blir som en sjukdom som man har på papper. Hon säger att vissa ser det som en sjukdom men det 

gör inte hon. Det är en funktionsnedsättning. Lärarna på grundskolan informerades och berättade i 

sin tur för resten av klassen. Beatrice tyckte att det var pinsamt att de skulle berätta för klassen men 

på samma gång bra att de fick veta varför hon pratar och stör så mycket.  

 

Mående  

Kalles mående går upp och ner. Kalle märker att det beror mycket på vädret, om det är fint ute mår 

han bra och om det år dåligt väder så mår han dåligt. Hans mående påverkar skolan och Kalle har 

kommit efter för att han har stannat hemma mycket. Han har kommit fram till att han måste ta sig 

upp ur sängen och hitta på något. Det bästa är att gå och träna riktigt hårt för då säger han att han 

blir som nollställd. Idag mår Kalle bättre men han vet inte hur det ska bli riktigt bra.  
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Anna mår till och från väldigt dåligt. På grund av måendet var det bra att få diagnoserna. Hon 

tycker att det gav svar på mycket. Anna har ett självskadebeteende som gör att hon skär sönder 

armarna när hon har ångest och hon har även försökt att begå självmord. Hon berättar att när hon 

mår dåligt så är hennes mamma och pojkvän väldigt bra på att hantera henne på rätt sätt. Hon säger 

att ofta när något inträffar är det hennes dåliga självkänsla som ställer till det. Hon är rädd att bli 

lämnad och då blir hon svartsjuk. För att må bättre sådana dagar som inte är så bra så försöker hon 

att gå upp ur sängen och att sysselsätta sig. Det brukar bli bättre om hon umgås med någon men hon 

vill oftast inte vara till besvär för andra och väljer då att inte säga något. Anna berättar att det är 

tack vare att människor i hennes omgivning reagerar och ser när hon mår dåligt som hon lever idag.  

 

Karin har ett självskadebeteende som triggas av hennes ångest. Hon får en blackout och kommer 

inte ihåg efteråt vad som har hänt. Hon säger att måendet går upp och ner men att det känns skönt 

att det alltid finns någon som tar tag i henne. Dåliga dagar blir det lite bättre om hon åker till hästen 

eller tränar thaiboxning. Karin säger att hennes mående nog hade varit bättre om de hade upptäckt 

hennes funktionsnedsättning tidigare. Att självskadebeteendet inte hade varit så allvarligt om hon 

hade fått hjälp. 

 

Oskars humör har pendlat väldigt mycket och han säger att känslorna har varit svåra att kontrollera. 

Glädje, ångest och ilska har han inte kunnat kontrollera förut men det är bättre nu. Han säger 

däremot att de dagar han har ångest så upplever han den som starkare än förut. Det brukar bli bättre 

om han umgås med någon istället för att sitta hemma för då blir det bara värre och ångesten växer. 

Ångesten triggas av att han är orolig för något men oftast är det något som han får för sig.  

Christine hade självmordstankar och har det fortfarande ibland. Vid ett tidigare tillfälle berättade 

hon om detta för en kurator som ringde direkt hem till hennes föräldrar. Efter det vill inte Christine 

prata med kuratorer mer. När sådana känslor tränger sig på så väljer hon att istället prata med en 

kompis som är förstående och som hon litar på. En av anledningarna till att hon kan känna så ibland 

är när någon säger något taskigt. Hon kastas tillbaks till hur det var förr och tror att hon ska bli 

mobbad och utstött igen. När hon mår dåligt så brukar hon stanna hemma från skolan och titta på 

film eller lyssna på musik eller ta en promenad. Hon har en kompis som hon kan umgås med sådana 

dagar men hon väljer bort att umgås med familjen för det brukar inte bli så bra.   

 

Emanuel har aldrig upplevt att han mår dåligt eller varit deprimerad. Den enda gången då någon i 

hans omgivning reagerat på hans mående var när de höjde medicindosen för snabbt. Då upplevdes 

han som nedstämd.  

Daniel beskriver sig själv som omtänksam, han bryr sig mycket om andra. Han är känslig och säger 

att det har han märkt mycket då han lätt blir sårad och nere när det händer saker. När han inte mår 

så bra så undviker han andra och vill inte umgås med klasskompisar. Måendet har gått upp och ner 

de senaste två åren och Daniel tyckte att det var väldigt jobbigt efter alla utredningarna för han 

kände att det var den personen han var nu. Som att han hade förändrats. När han mår dåligt 

undviker han andra och vill bara stanna i sängen hela dagen och titta på film. Han vet inte själv vad 

det beror på men säger att hans föräldrar märker skillnad när det börjar bli höst och mörkare ute 

samt under julen, då mår Daniel sämre. Stressen i skolan kan göra att måendet påverkas. Han 

skyller på sig själv och säger att det är hans eget fel för att han inte gör uppgifterna utan skjuter dem 

framför sig så att de lagras på hög.  

 

Beatrice beskriver sig själv som en glad person men säger att hon kan vara ganska nedstämd också. 

Förr mådde hon väldigt dåligt eftersom hon inte hade några kompisar och bara satt hemma. Skolan 

gick inte bra och lärarna lyssnade inte på henne. Då hade hon självmordstankar, det var när hon 

gick i sexan. Idag är det lite bättre och självkänslan är också lite bättre än den var förut. Hon vet att 
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hon kan om hon vill. Diagnosen har förändrat henne för att hon har fått lära känna sig själv. Hon vet 

att det inte är henne det är fel på utan att hon har en funktionsnedsättning. Beatrice har dagar som 

inte är så bra och då väljer hon oftast att stanna hemma. Hon känner sig alltid mer eller mindre 

stressad och upplever att det blir värre när lärarna inte avgränsar uppgifterna tillräckligt. Då fattar 

hon ingenting och blir ledsen och går undan. Beatrice har panikångest, oftast triggas den av att hon 

hamnat i konflikt med någon eller att hon tänker tillbaks på saker som hänt förr. När hon får 

panikångest blir hon jätteledsen, domnar bort i hela kroppen och hyperventilerar. Då får hon åka till 

sjukhuset. Innan det har blivit så allvarligt och hon bara är ledsen brukar det hjälpa om hon får prata 

om det. Hon tycker att hennes mamma och pojkvän är bra stöd då. När Beatrice dricker alkohol och 

har tagit sin medicin händer detta alltid men i olika grader.  

Framtiden 

Kalle har planer på att studera vidare efter gymnasiet. Han vill bli arkitekt och ska göra 

högskoleprovet. Han ser inga begränsningar på grund av sina diagnoser.  

 

Anna vill gå ut skolan men kommer att få gå om ett år på grund av hög frånvaro. I framtiden vill 

hon ha ett praktiskt jobb och skaffa barn. Hon berättar att hon ska använda sig av sina egna 

erfarenheter, tänka på hur hon har varit och hur hon har haft det. Då kan hon stötta sina barn.  

 

Karin säger att det kan bara bli bättre. Att hon vill flytta hemifrån och skaffa ett praktiskt jobb att 

det inte spelar någon roll vad hon gör bara hon får ut sin kreativitet. Målet är att kunna köpa en stor 

häst.  

 

Oskar spelar i ett band och drömmen är att kunna försörja sig på musiken. De har spelningar ibland 

som de får betalt för men det är långt ifrån tillräckligt. Hans backup plan är att bli musiklärare för 

att ha ett yrke vid sidan. Oskar skulle inte vilja vara utan ADHD:n han tycker att den och allt han 

har varit med om har format honom till den han är.  

 

Christine vill bli kock och öppna egen verksamhet. Hon och en kompis skissar och planerar för hur 

de ska kunna starta något tillsammans. Hon är inställd på att det blir hårt arbete men tycker att det är 

värt det.  

 

Emanuel är praktiskt lagd och vill arbeta inom VVS-branschen när han gått ut skolan. Han berättar 

att han skulle vilja arbeta för en firma i några år för att sedan starta egen verksamhet.  

 

Daniel vill flytta till Los Angeles och bli skådespelare. Han och en kompis letar efter 

teaterutbildningar som de kan söka efter gymnasiet, de planerna har gjort honom lite gladare.  

 

Beatrice vill gå klart sin utbildning och sedan ha ett bra jobb. Hon har lätt för att prata med folk och 

är social gillar att umgås så hon tror att det nog ska gå bra.  

 

Hur upplever elever att diagnosen påverkar lärares förhållningssätt och 

skolsituationen? 

Bemötande från lärare 

Kalle tycker att det handlar mycket om respekt och hur man blir bemött av lärarna. Han menar att 

om han blir bemött på ett bra sätt så bemöter han lärarna bra tillbaks. Han tycker att lärarna ska vara 

förståndiga och inte dumförklara. Han tycker inte om när han blir behandlad som att han vore en 

diagnos och berättar att det varit vissa som behandlat honom som om han vore utvecklingsstörd.  
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Anna berättar att många vuxna kan störa sig på henne för att hon är så överaktiv. Det kan bli jobbigt 

om de är på restaurang eller i affärer för då kan det märkas att de blir irriterade på henne. Hon 

nämner också att det är många som ser ner på ”sådana som henne” vilket också märks i bemötandet. 

Anna tycker att hon har fått ett bra bemötande från lärarna i grundskolan och tycker att de har stöttat 

henne bra trots att hon först inte hade någon diagnos. Detsamma känner hon med lärarna på 

gymnasiet. Hon får den hjälp hon behöver och har aldrig känt att lärarna inte funnits där för henne.  

 

Karin märker att folk behandlar henne lite annorlunda när de får höra att hon har Asperger. Hon 

undviker därför att berätta det för andra. Hon tror att om de inte vet så ser de henne mer utifrån 

hennes personlighet än utifrån att hon har en diagnos. Hennes närmsta kompisar vet om det och när 

hon har känt någon en längre tid kan hon berätta. För viktiga personer som hennes chef på APL-

platsen eller hennes ridlärare har hon berättat. Hon tänker att det underlättar för dem om de vet när 

de ska lära henne saker. Hon tycker att vissa lärare har tunnelseende och är trångsynta att de bara 

ser till sitt och inte kan ta hänsyn till henne. Karin menar att det har med värderingar att göra.  

 

Oskar tycker att bemötande är jätteviktigt. Han tycker att det är lättare att komma överens med en 

lärare som han har något gemensamt med men det viktigaste är hur de pratar med honom. Att han 

känner att de är på samma nivå och pratar vuxet till honom. Det är en av de stora skillnaderna på 

lärare i grundskolan gentemot lärare på gymnasiet menar han. Lärarna på gymnasiet kan ta att han 

har en dålig dag och låta honom vara för att sedan pusha honom när han har en bra dag. Oskar 

berättar att han alltid säger vad han tycker och tänker och att det inte brukar vara så populärt bland 

lärarna.    

 

Christine tycker att lärarna på gymnasiet är bättre än lärarna på grundskolan när det gäller att inte 

peka ut henne inför de andra. Hon tycker att lärarna på gymnasiet tar mer ansvar. Det är just att inte 

bli utpekad som är viktigast för Christine när det gäller bemötande.  

 

Emanuel tycker att det är skillnad på lärarna på grundskolan jämfört med lärarna på gymnasiet. Han 

hade bra lärare i grundskolan men tycker att lärarna på gymnasiet är lite mer avslappnade. Han 

säger att de vill hjälpa mer och är snällare och att det går att skoja med dem utan att de blir så sura. 

Emanuel tycker att han har ett bra bemötande gentemot vuxna och han brukar tänka på att man ska 

bemöta andra som man själv vill bli bemött. De gånger det blir fel beror det på att människor är sura 

för då blir han irriterad. Han gillar att prata med vuxna och tycker egentligen inte att ålder spelar 

någon roll utan att det är intressen som styr hur man fungerar med andra.  

 

Daniel säger att han vill bli behandlad som alla andra och vill inte att andra ska ändra på sig för 

hans skull. Han vill ju vara som alla andra. Det är också viktigt att inte bli utpekad som annorlunda 

inför andra. Han har aldrig upplevt att hans kompisar har behandlat honom annorlunda på något sätt 

men tycker att hans föräldrar gör det. De försöker hjälpa honom för mycket och överhjälper. Han 

upplever inte att han har fått mer hjälp i skolan sedan han fick diagnoserna förutom läxläsning.  

 

Beatrice tycker att hon blir bättre bemött på gymnasiet än hon blev i grundskolan. Där sade lärarna 

bara att hon inte ville göra som de sa men så är det ingen som säger nu. Lärarna är mer förstående 

för hennes funktionsnedsättning. Beatrice tycker att lärarna på gymnasiet har mer erfarenhet av 

ungdomar och hur de fungerar. Att man kan prata med dem och att de lyssnar. Hon tycker att det är 

viktigt för hon behöver prata av sig innan hon börjar jobba med uppgifterna. Om hon inte får prata 

av sig först så mår hon inte bra. Hon tycker även att det är bra att hon inte måste vara kvar i 

klassrummet utan att lärarna förstår att hon behöver kortare pauser ibland.  
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Medicinering och behandling 

Kalle berättar att han har provat alla möjliga mediciner men att det är svårt att få dem att fungera. 

Hans läkare vill att de ska koncentrera sig på hans koncentrationssvårigheter för att det ska blir 

bättre i skolan men han själv vill hellre att de försöker behandla hans aggressivitet. Han tycker dock 

att det har blivit lite bättre det senaste halvåret. Anledningen till detta är att han var med i en 

allvarlig bilolycka som fick honom att omvärdera vad som är viktigt. Kalle tycker att medicinen 

påverkar honom som person, att den ändrar hur han är. Nu har han slutat med medicinen och tyckte 

först att hans aggressivitet blev värre men att det nu, ett halvår senare, har blivit bättre. Kalle fick 

förutom medicinering även gå på BUP i terapi. Där fick han bland annat lära sig att känna igen sina 

egna känslor. Han berättar att han inte visste vad kärlek var och att han trodde att rädd och panik är 

samma sak. Han kunde inte identifiera olika känslor för vad de var. Det här har hjälpt honom att 

bearbeta och hantera hans ADHD.  

 

Anna äter flera mediciner för att klara av sin vardag. Hon upplever att hon inte skulle klara sig utan 

medicinerna och märker direkt om hon har missat att ta, för då får hon ångest nästa dag. Hon äter 

Concerta för ADHD:n och så har hon Ritalin som hon kan ta om hon behöver något extra på 

kvällen. Hon äter Atarax som är ångestdämpande och Propavan och Mirtzapin för att hon ska kunna 

sova. För att hennes mående ska hållas på en sånär jämn nivå tar hon även Lamektal som är en slags 

stabiliseringsmedicin. Anna berättar att det var jobbigt i början med medicinerna eftersom hon tog 

mer än tio stycken men att det är färre nu och dem behöver hon. Dessvärre fungerar inte Concertan 

som den ska och det är fortfarande svårt med koncentrationen. Anna säger att hennes personlighet 

påverkas av medicinerna men till det bättre då hon är gladare nu. För självskadebeteendet går hon 

dialektisk beteendeterapi som ska hjälpa henne att hitta strategier att ta till istället för att skära sig. 

Hon tycker att den behandlingen fungerar och att det har blivit bättre.   

 

Karin äter Concerta för sin ADHD. Hon tycker att det fungerar ganska bra och hon måste ta den för 

att komma upp ur sängen på morgonen. Hon har även blivit erbjuden samtalsterapi men tycker att 

det är svårt eftersom hon är så beroende av att hitta någon som är som henne, annars kan hon inte 

öppna upp sig och prata. Medicinen gör att hon har svårt att sova och hon får därför även ta 

sömnmedicin. Sömnsvårigheterna gör att hon blir trött och inte alltid orkar upp för att gå till skolan.  

 

Oskar har fått gå till olika psykologer och kuratorer men aldrig riktigt känt att det har hjälpt. Han 

har istället använt sig av musiken och innebandyn för att må bättre. Nu går han och pratar med 

skolkuratorn och upplever för första gången att det ger något. Oskar är vuxen på pappret och då är 

det hans eget ansvar att be om hjälp om han vill ha det. Han har blivit informerad om var det finns 

och vill han får han söka upp dem. Han har valt att prova medicin och har ätit den i tre veckor. Han 

märker att aptiten försvinner och han får kämpa i sig maten. På helgerna väljer han att inte ta 

medicinen så att han kan äta. Han har även fått sömnproblem som gör att han ligger vaken på 

nätterna. Det är helt enkelt omöjligt att somna. Koncentrationen har däremot blivit mycket bättre 

och han upplever sig som lugnare och det fungerar bra i skolan. Oskar tycker inte om att ta 

medicinen på helgerna för han tycker att han blir så koncentrerad att det inte händer någonting. Att 

han fastnar i saker som han inte behöver fastna i, han kan sakna sin impulsivitet då.  

 

Christine har gått till kurator under grundskoletiden för att sedan gå till Gula villan till en kurator. 

Den första kuratorn hon gick till trivdes hon bra med men hon slutade. Det var då hon fick gå till en 

annan kurator men den kuratorn tappade hon förtroendet för. Detta har gjort att hon inte vill prata 

med kuratorer mer. Hon har även blivit erbjuden medicin för att bli gladare men den vägrade hon att 

ta. Hon provade i två dagar sedan vägrade hon för att hon tycker att det är knark.  

 



Examensarbete i specialpedagogik, 15 hp  VT-14 

Ulrika Lysén 

_______________________________________________________________________________________ 

 

32 
 

Emanuel tar medicin för sin ADHD. Hans mamma var emot det i början men han själv tyckte att det 

var lika bra att prova och se om det fungerar. Han berättar att lärarna på hans grundskola tyckte att 

det blev skillnad på hans koncentration och han själv märker att han inte fastnar lika lätt på 

smådetaljer. Han tycker däremot inte att det har blivit någon skillnad på hans aggression. Han har 

även blivit erbjuden att gå till kurator men har inte blivit erbjuden någon annan hjälp via BUP. 

Emanuel tycker inte att medicinen påverkar hans personlighet på något sätt. Han säger att han 

fortfarande blir glad och arg men han blir aldrig ledsen, bara arg. Han har aldrig märkt av några 

biverkningar.  

 

Daniel har inte blivit erbjuden någon behandling eller terapi men ska eventuellt prova medicin. Han 

tycker att det känns jobbigt för han vill klara sig utan medicin och gillar inte tanken på att vara 

beroende av medicin för att klara sig. Han vill inte gå i någon form av terapi för han tycker att det är 

nedtryckande men skulle göra det om han måste. Daniel har periodvis pratat med en kurator och 

tycker att det blir bättre då men att det inte håller i sig.  

 

Beatrice fick gå en kurs i fyra veckor som handlar om ADHD och hur man fungerar. Där fick hon 

bland annat lära sig hur hon ska göra för att undvika att bli arg. Hon säger att hon ofta gör och säger 

saker utan att tänka sig för. När det inträffar så ber hon om ursäkt efteråt och det gjorde hon aldrig 

förr. Det är något hon lärt sig i och med diagnosen. Hon har även fått gå hos kurator för att arbeta 

med sin självkänsla. Hon har medicinerat med Concerta och tycker att det fungerade bra. Hon 

kunde koncentrera sig bättre och blev lugnare. Concertan gör även att hon kan tänka efter innan hon 

gör saker så att hon är medveten om konsekvenserna. Nu har hon slutat att medicinera för att hon 

inte kan festa på helgerna om hon tar den, för att det triggar hennes panikångest. På samma gång 

säger hon att hon vill ta medicinen för att hon mår bättre då men hon vill inte vara beroende av 

medicinen utan vill klara sig själv. Idag står Beatrice på kö för att få kognitiv beteendeterapi men 

kön är lång.   

Hur upplever elever att diagnosen påverkar kamratrelationer? 

Relationer och utanförskap 

Kalle berättar att han har varit mobbad sedan han var liten och att han aldrig har haft några vänner. 

Han hade svårt att hitta några fritidsintressen för han blev uttråkad så lätt och hoppade alltid av. Han 

har alltid känt ett utanförskap. När Kalle påbörjade utredningen för ADHD gick han första året på 

gymnasiet. De andra i klassen reagerade på att han var borta mycket och undrade vad det var. Då 

valde Kalle att berätta vilket gjorde att klasskamraterna frös ut honom. Det blev bättre och idag 

tycker han att han kan hantera det. Kalle är inte mobbad idag men han kan fortfarande uppleva att 

det är svårt med kamratrelationer. Han kan bara umgås med en person åt gången, och har svårt när 

det blir grabbgäng. På fest kan det fungera men han har en bästa vän som han umgås mest med. Om 

han hamnar i större gäng händer det ofta något. Han upplever att de andra har något gemensamt och 

samma intressen. Då blir han rädd att han ska bli utstött eller lämnad någonstans, han förstår att det 

är tvångstankar men föredrar ändå att umgås med en åt gången och då är det inte lika viktigt att de 

ska ha samma intressen. När det är många människor runt honom på samma gång har han har svårt 

att hänga med i samtalet. När flera pratar på samma gång hör han till slut ingenting eftersom han 

inte kan filtrera bort något. Relationerna med lärarna har under grundskolan varit problematiska och 

Kalle berättar att han störde sig på alla sina lärare men att det har blivit bättre på gymnasiet. Han 

säger att han har mer respekt för sina lärare nu. 

 

Anna berättar att det har varit jobbigt med kompisar, att hon drar sig undan när hon mår dåligt 

vilket leder till att andra tycker att hon är konstig. Hon stöter bort människor som inte får henne att 

må bra men med dem som förstår henne och känner henne fungerar det bättre. Anna har alltid 
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umgåtts med äldre och känt sig mognare än sina jämnåriga klasskamrater. Det har gjort att hon har 

känt ett utanförskap. Relationen till mormodern har alltid varit jobbig och de går inte alls ihop. 

Anna berättar även att hennes mamma och pojkvän får ta mycket.  

 

Karin beskriver skoltiden som ”förjävlig". Hon har alltid varit mobbad och lärarna har inte gjort 

något åt det. I slutet av nian fick hon två kompisar i klassen som även de var utfrysta och mobbade. 

Karin säger att de fann varandra direkt för att de alla mådde lika dåligt. På grund av att Karin varit 

mobbad så har hon svårt att ta kontakt med andra och tyr sig hellre till vuxna. Idag tycker hon att 

det fungerar bättre och även om det kan uppstå konflikter så brukar de lösa sig. För det mesta 

umgås inte Karin med någon efter skolan då hon har hästen som tar upp mycket av hennes fritid.  

 

Oskar började först på en skola under grundskoleåren. Där upplevde han att det inte alls fungerade 

och att han och en annan blev exkluderade genom att de inte fick vara i klassrummet. En lärare sade 

sig känna sig hotad av Oskar som då var tolv så han fick inte vara med övriga klassen. Oskar tycker 

att det är konstigt för det var en av få lärare som han aldrig varit osams med. Han bytte skola men 

säger själv att det blev lite av en miss då han valde samma skola som hans innebandykompisar. 

Dessvärre upptäckte han att de inte hade något annat gemensamt och han kände sig ofta utanför. 

Han berättar att även om de satt tio tolv stycken och pratade så kunde han känna sig utanför. De han 

umgås med nu känner honom väl och kan ta hans humör. Även om konflikter uppstår så löser de sig 

snabbt.  

 

Christine har varit mobbad hela skoltiden. Det var framförallt en kille som var på henne hela tiden i 

grundskolan. Christine upplevde att lärarna tog parti för honom. De sade att det var synd om honom 

för att han hade det så jobbigt hemma så hon skulle hålla sig borta från honom. Christine har alltid 

föredragit att umgås med vuxna, de är lättare att prata med, men hon tycker att det har blivit lite 

lättare att umgås med jämnåriga nu. Hon tycker att första året på gymnasiet var jättejobbigt men att 

det är bättre nu då hon fått några kompisar. Nu kan hon prata med andra och drar sig inte undan lika 

mycket. Hon tycker även att hon har börjat öppna upp sig mer för andra. Hon berättar att hon 

numera kan säga saker i klassen och det skulle hon aldrig ha gjort förut. Christine berättar inte för 

någon att hon har en diagnos. Hennes närmsta kompisar vet om det men ingen i klassen. Hennes 

pojkvän sedan fyra månader tillbaka vet inte heller om det. Christine är rädd att människor ska 

lämna henne om de får veta.  

 

För Emanuel har det fungerat bra i skolan. Under en period i sjuan fick han gå i liten grupp för 

”barn med svårigheter” och det tyckte han var bra för att han fick mer hjälp där. Nackdelen var att 

han märkte att han kom efter. De kunde sitta en hel lektion och bara prata. Även om de skulle arbeta 

med samma saker som resten av klassen så var det ett annat tempo men han har aldrig protesterat. 

Emanuel säger att det hade fungerat bättre i stora klassen men att det inte gick för att då störde han 

alla andra och att det inte blev något gjort för han själv heller. Han tycker att det har fungerat 

ganska bra med lärare och säger att det beror på hur de pratar med honom. Han blir irriterad när 

lärarna är tjuriga och är på honom och säger till om något direkt när han kommer in i klassrummet, 

när han inte får chansen att göra rätt.  

Daniel har aldrig haft problem att komma överens med andra och kan prata med alla som går i hans 

klass men han umgås inte med alla. Han berättar att han kommer bättre överens med vuxna och 

alltid har gjort det. Han tror själv att det beror på att han är blyg. Han berättar att han inte har 

samma intressen som de andra i klassen och därför kan känna sig utanför men att han får vara med 

om han vill.  
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Beatrice berättar att när hon började ettan på gymnasiet så samlade de klassen och så berättade hon 

själv om sin diagnos och om hur hon fungerar. Det hade varit jättejobbigt först men när de hade 

pratat en stund så började alla andra också prata och berätta saker om sig själva så i slutet satt alla 

och pratade. Beatrice har alltid haft svårt att få kompisar och att komma in i en grupp. När flickorna 

ville vara inne och leka med dockor så ville Beatrice vara ute med pojkarna. Hon tyckte inte om att 

vara instängd utan föredrog mer aktiva lekar. Nu tycker hon att det fungerar bättre och att hon får 

mer hjälp nu än hon fick i grundskolan.  

Konflikter 

Kalle har haft svårt att hantera sin aggressivitet och detta visar sig vid olika tillfällen. Anledningen 

till att han blir aggressiv är främst att andra är kaxiga. Han säger att då bara smäller det men att det 

har blivit bättre och att han är lugnare nu.  

 

Anna har bråkat mycket med sin mamma och berättar att hon då varit våldsam. Hon säger att hon 

till viss del kan förstå varför saker inträffat men att hon ångrar sig mycket, framförallt ångrar hon att 

hon själv hetsat fram många av konflikterna. Hon berättar att hon har svårt att ta skämt och att tolka 

det andra säger när de är ironiska vilket lätt leder till konflikter.  

 

När Karin hamnar i konflikter så har det tidigare handlat om skolrelaterade konflikter. De har hon 

löst genom att slåss eller att trycka upp folk mot väggen och ta stryptag. Hon berättar att det 

svartnar. När något sådant har hänt i skolan så har hon sedan blivit lämnad i fred. Idag är det mest 

hennes mamma, pappa och bror som hon har svårt att komma överens med. Hon beskriver det som 

att de vet precis vilka punkter de ska trycka på för att få henne arg och att de gör det med flit istället 

för att backa.  

 

Oskar berättar att han hamnade i mycket konflikter under grundskoleåren med både klasskompisar, 

andra kompisar, lärare och rektorn. Han tror själv att det har att göra med hans trassliga 

hemsituation och att den gjorde att han blev utåtagerande. Han tycker att det är mycket bättre men 

att det fortfarande kan uppstå konflikter med kompisar. Skillnaden är att de känner honom så väl 

och kan förstå hans reaktion och hålla distans till den. Nu har han lugnat ner sig och de få gånger 

han hamnar i riktiga konflikter såsom slagsmål så handlar det om att han eller någon han känner har 

blivit utsatt för någon form av hotfull situation.  

 

Christine hamnar inte i konflikter med andra. Hon drar sig hellre undan när något uppstår. Något 

som dock kan störa henne är när andra i klassen pratar skit om varandra vilket inträffar ganska ofta. 

Hon tycker inte att man ska prata om andra bakom deras ryggar.  

 

Vissa konflikter har uppstått i skolan berättar Emanuel. Det kan vara med kompisar men då löser 

det sig för det mesta. Det har också hänt att han har hamnat i konflikter med lärare och hemma kan 

det också bli så. Han säger att han är lugnare hemma än i skolan och de flesta konflikter som 

uppstår inträffar där. Det beror på att han känner sig stressad och det påverkar hans humör. Det var 

en av fördelarna med att vara i liten grupp eftersom Emanuel vill ha hjälp direkt och inte kan vänta. 

Sådana gånger kan det bli irriterat men då försöker han att tänka på att han har en diagnos och att 

det är därför han blir irriterad. Då kan han styra så att han inte blir så arg som han brukar kunna bli.  

 

Daniel är inte inblandad i konflikter. Hans strategi är istället att dra sig undan när det är något.  

 

Beatrice har lätt för att hamna i konflikter med andra. Det beror på att hon säger vad hon tycker och 

det är det många som blir irriterade på. Hon berättar också att hon alldeles för ofta öppnar sig för 
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människor och berättar privata saker om sig själv vilket flera gånger har lett till skitprat om henne. 

Hon blir lätt irriterad och det händer att det blir svart och att hon slår folk. Hon vill inte att det ska 

hända men kan inte alltid styra över det. Medicinen har inte hjälpt vid sådana situationer. Beatrice 

beskriver att vissa tycker att det är roligt att reta upp henne och även om hon varnar så fortsätter de 

och det är då det blir slagsmål.  
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Analys 

Teoretiskt perspektiv 
En lärares inställning till eleverna kan vara avgörande för deras studieframgångar. När det kommer 

till elever i behov av särskilt stöd blir det extra tydligt. Vem äger problemet och vems fel är det att 

undervisningen inte fungerar? Vissa väljer att lasta individen, kompensatoriskt perspektiv, medan 

andra menar att det är miljön och skolans fyrkantighet som är avgörande, kritiskt perspektiv. Ett 

tredje perspektiv belyser dilemmat mellan dessa och att det finns en gråzon och olösliga problem i 

ekvationen skolan, dilemmaperspektivet (Nilholm, 2003, s. 15 ff). Respondenterna i föreliggande 

studie hade inte blivit informerade om dessa tre perspektiv utan perspektiven har tagits i beaktning 

utifrån vad respondenterna sagt och berättat om hur de upplevt sin skolgång och hur de blivit 

bemötta av människor runtomkring.  

 

Det som blir tydligt i studien är att flera av respondenterna har känt sig skyldiga till att det inte 

fungerat för dem i skolan. De har känt att det varit något fel på dem som personer eller känt att det 

varit bra att de inte varit med övriga klassen då de förstör för de andra. Deras tankar kring sin egen 

person och sina svårigheter visar att de tar ett kompensatoriskt perspektiv och lägger ansvaret på sig 

själva. Att respondenterna berättar om den här känslan bekräftar resultaten från tidigare forskning 

utförd av Skolverket som fann att elever som kan påverka sin skolsituation och som känner att de 

kan föra en dialog med sina lärare har en mer positiv syn på sin skolgång (Skolverket, 2006). 

Dessvärre beskrev övervägande delen av eleverna i Skolverkets undersökning sin skoltid som ett 

misslyckande vilket delvis stämmer överens med resultaten från föreliggande studie. Att de tar på 

sig ansvaret för problemen är en utmaning för svensk skolpolitik, att ändra något som är så djupt 

rotat som det kompensatoriska perspektivet är, hos både lärare, elever och rektorer är en svårighet. 

Ett sådant ställningstagande hos elever i svårigheter visar att de omedvetet sympatiserar med det 

kompensatoriska perspektivet. De anser att de behöver förändras och de anger sig själva som 

problembärare. Med andra erfarenheter ifrån skolan hade de här eleverna kanske istället kunnat se 

att de inte är problembärare och därmed inta ett kritiskt perspektiv och ställt mer krav på skolan och 

lärarna. 

 

Ett fåtal av respondenterna säger att de förstår varför de måste lämna klassrummet men vill 

egentligen inte. De skulle vilja vara kvar i klassrummet men anser att de förstör för andra vilket 

visar på ett kompensatoriskt perspektiv. I och med att de ifrågasätter övergår kompensatoriskt 

perspektiv till ett kritiskt perspektiv då de tycker att de borde kunna vara kvar. Det kan även vara en 

kritik emot lärarnas kompensatoriska synsätt. Eftersom respondenterna förstår varför det inte är bra 

att de är kvar i klassrummet visar sig ett dilemma. De menar att de förstår varför de måste lämna 

klassrummet men att de hellre skulle vara kvar med klassen. De saknar gemenskapen och anser att 

de får mer gjort i klassrummet då det är högre tempo där än i lilla gruppen och ett 

dilemmaperspektiv tar vid. Ett fåtal av respondenterna tycker att det är bättre att gå ifrån då det blir 

mer gjort och det finns mer hjälp att tillgå i den lilla gruppen. De lägger fortfarande över problemen 

på sig själva och intar ett kompensatoriskt perspektiv. 

 

Dilemmat med specialundervisning och särskilda undervisningsgrupper tycks inte bara vara hur 

eleverna upplever specialundervisningen utan även hur specialundervisningen är utformad och vilka 

förväntningar specialläraren har på eleven.  

 

Några av respondenterna ansluter sig till det kritiska perspektivet. Det blir tydligast då eleverna 

berättar att de har bett om hjälp av lärare då de själva känt att det inte har fungerat men lärarna har 

då inte tagit problemen på allvar. Respondenten har försökt få lärarna att ta större ansvar och 
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ifrågasatt skolans agerande. En elev berättat till exempel att hon blev mobbad men att lärarna sade 

till henne att hon skulle hålla sig undan och att hon var känslig, att det var han som mobbade som 

det var synd om. Lärarna lade över problemet på henne istället för att agera vilket hon kände inte 

var rättvist. Elever som bett om utredning då de känt att skolsituationen inte fungerat tar ett 

kompensatoriskt perspektiv då de har valt att göra en utredning för att få veta vad som är fel. De har 

inte funderat över vad som är fel i skolan utan lägger över det på sig själva. Flera av eleverna väljer 

även att ta medicin trots att de egentligen inte vill vilket även visar på ett kompensatoriskt 

perspektiv. De tar medicin för att passa in i skolans norm för hur man ska vara. Utan medicinen 

klarar de inte av det. Detta visar delvis att det är svårt att ta ett renodlat perspektiv då dessa arenor 

ofta flyter samman och påverkar varandra på olika sätt. Eleverna väljer medicinen för skolans skull 

istället för att resurser på att förändra skolan sätts in.    

 

Enligt ett kompensatoriskt perspektiv är specialpedagogisk verksamhet till fördel för elever med 

diagnos och framsteg inom området leder till förbättringar inom diagnostisering och undervisning 

(Nilholm, 2003, s. 38). Utifrån elevernas upplevelser är det inte alls säkert att det gör någon skillnad 

undervisningsmässigt om de har en diagnos eller inte då det är lärarnas kunskaper om olika 

diagnoser som avgör vilket stöd eleverna sedan får. Några av eleverna satte sig dessutom emot att 

göra utredning då de inte ville bli kategoriserade och utpekade som annorlunda. Detta 

ställningstagande visar att de sympatiserar med ett kritiskt perspektiv då de inte vill särbehandlas. 

När de sedan har fått en diagnos vill de inte att någon ska veta om det och de vill inte att lärarna ska 

behandla dem annorlunda, vilket leder till nästa problem. Vad är skillnaden på att bli behandlad 

annorlunda och att få sina rättigheter tillgodosedda? Så länge människor finner en vinst i att göra 

utredningar så går det inte att skapa en skola som inte kategoriserar elever. Det behövs en 

förändring av synsättet där man istället ser till människors goda kvaliteter istället för till deras 

brister.  

 

Att så många elever kommer upp till gymnasiet odiagnostiserade kan vara ett tecken på olika saker. 

Antingen har lärare kompenserat så bra i klassrummet och mött eleverna utifrån deras behov så att 

ingen diagnos har behövts, miljön har helt enkelt anpassats. Eller så har lärarna valt att sätta eleven i 

liten undervisningsgrupp och på så sätt löst problemet. Ett tredje alternativ kan vara att man inte 

tagit elevens svårigheter på allvar och sett dem som en omognad som kommer att växa bort. Det 

första alternativet är bra, givet att detta sker i alla klassrum och med samtliga lärare. Eleven behöver 

aldrig känna sig annorlunda gentemot andra. Det andra alternativet blir exkluderande och eleven 

förlorar gemenskapen med övriga klassen, så tillvida eleven själv inte föredrar att göra det. Det 

tredje alternativet placerar eleven i en situation där den inte fungerar och inte får gehör och hjälp för 

att det ska fungera bättre. Samtliga alternativ är mer eller mindre förödande beroende på vilka 

situationer eleverna sedan hamnar i. I den bästa av världar så behövs inga diagnoser. Att anpassa så 

att det fungerar för alla, är det ens möjligt? Då lyfts nästa fråga, går det verkligen att anpassa bort 

diagnoser? De är ju trots allt funktionsnedsättningar. Det blir som att säga att de inte existerar och 

det är ju inte heller rätt.   

Hur upplever elever att diagnosen påverkar deras mående och framtid? 
Att få en diagnos innebär flera olika känsloyttringar. På samma gång som det är skönt att få 

bekräftelse på varför man fungerar som man gör så innebär det en sorg. Även om flera av 

deltagarna i studien varit positivt inställda till att genomföra utredningarna så vet de ju trots allt inte 

vad som väntar och flera av dem har reagerat med ilska och ledsenhet över att få en diagnos. Att få 

en diagnos som man inte känner igen sig i är det som tydligast förknippas med negativitet. Både 

Kalle, Karin och Daniel ifrågasatte och tog avstånd ifrån de diagnoser som de inte kunde känna igen 

sig i. Christine har helt tagit avstånd ifrån Aspergerdiagnosen och låtsas som att hon inte har den. 
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Deltagarna ställer sig, utan att själva veta om det, kritiska till det kompensatoriska perspektivet. De 

ifrågasätter kategoriseringen av dem själva då de inte känner igen sig i den.  

 

När man kan förstå varför man fått en diagnos och tycker att den stämmer in så vittnar flera av de 

intervjuade om att de tyckte att det var skönt och att det blev en lättnad att få en diagnos. Då kunde 

de få mer hjälp men framförallt upplevde de att de fick bättre självinsikt. Resultatet visar att om det 

finns igenkänningspunkter och deltagarna håller med om beskrivningen av dem själva i samband 

med diagnosen så sympatiserar de med det kategoriska perspektivet. De tycker istället att det är till 

hjälp för dem att förstå sig själva men även för att lärare ska förstå dem bättre. Det finns då ingen 

motvilja mot kategoriskt perspektiv och att kategoriseras utifrån sin funktionsnedsättning.    

 

Sju av åtta deltagare i studien mår periodvis dåligt. De väljer att hantera det på olika sätt men 

samtliga försöker att hitta på något för att komma på andra tankar. De stannar hemma från skolan 

och undviker oftast att umgås med andra trots att de är medvetna om att det skulle vara bra. Både 

Beatrice, Anna, Karin och Christine har haft eller har självmordstankar. Karin och Anna har 

självskadebeteenden som visar sig när de mår som sämst. Den enda som säger sig aldrig ha varit 

deprimerad är Emanuel.  

 

Samtliga deltagare ser på framtiden med tillförsikt. De har alla gjort upp planer efter studenten och 

hoppas på jobb och eventuellt studier. Två av deltagarna har planer på att studera vidare men endast 

en vill gå en teoretisk utbildning. Alla utom en deltagare i studien betonar att de är praktiskt lagda 

och trivs bäst när de får göra något kreativt.   

 

Hur upplever elever att diagnosen påverkar kamratrelationer? 
Sju av åtta deltagare har känt sig mer eller mindre exkluderade av klasskompisar och av lärare eller 

av båda delarna. Både Kalle, Karin och Christine har varit mobbade men även Anna, Oskar, Daniel 

och Beatrice har känt sig utanför gemenskapen. Kalle har svårt att umgås med flera i grupp och 

Anna stöter bort människor. Oskar har känt sig exkluderad av lärare och ur gemenskapen med 

klasskompisar. Christine tycker att det är lättare att umgås med vuxna vilket även Karin gör. 

Emanuel säger att han kan bli irriterad på lärare men inte mer än att det är hanterbart. Relationer är 

problematiskt för flera av dessa ungdomar och skapar oro. Den enda som aldrig känt sig exkluderad 

är Emanuel som snarare tyckt att det varit skönt att komma ifrån klassen. Emanuel säger själv att 

han gärna hade varit kvar med klassen men förstår varför han inte kan det. Han stör alla andra så att 

ingen, inklusive han själv, får något gjort. Han gillar även att sitta i liten grupp för att han kan få 

hjälp direkt. Emanuels förhållningssätt visar att han lägger stort ansvar på sig själv och identifierar 

sig enligt kompensatoriskt perspektiv, som problembäraren. Han lyfter dock även 

dilemmaperspektivet då han egentligen vill vara kvar i klassen. 

 

Sex av åtta deltagare har erfarenheter av att hamna i konflikter med klasskamrater och lärare. Kalle 

menar att för hans del handlar det om att andra är kaxiga medan Anna berättar att hon förr hetsade 

fram konflikter vilket hon kan må dåligt över idag. De gånger det händer något i skolan för Annas 

del så har det oftast att göra med att hon har svårt att tolka ironi och då blir det konflikter. Karin och 

Beatrice hamnar i konflikter i skolan vilket har resulterat i slagsmål för båda två. Oskar hamnade i 

konflikter oftare under grundskoletiden och tycker att det har lugnat ner sig nu på gymnasiet, delvis 

för att hans klasskompisar är mer förstående. Emanuel hamnar i konflikter i skolan med lärare och 

kompisar men även hemma. Han säger dock att han är lugnare hemma än i skolan. Christine och 

Daniel undviker konflikter och väljer hellre att dra sig undan när något uppstår.   
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Hur upplever elever att diagnosen påverkar lärares förhållningssätt och 

skolsituationen? 
Bemötande är jätteviktigt enligt studiens samtliga deltagare. Att bli sedd för den man är och utifrån 

sin personlighet och inte utifrån sin funktionsnedsättning är en aspekt som flera belyser. Både Kalle 

och Karin säger att de inte vill bli behandlade som en diagnos. De tar med det ställningstagandet 

avstånd från det kompensatoriska perspektivet. Det vill inte särskiljas och pekas ut som annorlunda 

jämfört med andra medan Anna upplever att andra ser ner på henne på grund av hennes diagnos. 

Daniel lyfter samma sak men vänder på det och säger att han vill bli behandlad som alla andra. 

Christine och Daniel lyfter oron över att bli utpekade inför andra som jobbig. Flera av de 

intervjuade berättar att det är skillnad på lärare som arbetar i grundskolan och lärare som arbetar på 

gymnasiet. Beatrice säger att hon blir bättre bemött av lärare på gymnasiet och att lärarna lyssnar, 

Emanuel säger att lärarna är mer avslappnade och inte lika griniga, Christine, Oskar och Kalle 

tycker att de blir bättre bemötta av lärarna på gymnasiet medan Anna tycker att hon alltid har blivit 

bra bemött. Det kritiska perspektivet lyfter bort problemet från individen och det är det deltagarna 

eftersöker. En chans att få bli sedda och behandlade som alla andra utan att behöva känna sig 

annorlunda. I en skolmiljö som snarare kategoriserar ökar risken för att bli utpekad som annorlunda. 

 

Deltagarna i studien har blivit erbjudna varierad hjälp och behandling efter att de fått sina 

diagnoser. Deras reaktioner mot denna behandling har även den varit varierad. Kalle berättar att det 

var svårt att få medicinen att fungera optimalt och att han nu har slutat med den. Han tyckte att den 

påverkade hans personlighet. I samband med att han fick diagnosen fick han även gå till BUP för att 

lära sig att förstå sina känslor för att i sin tur kunna hantera sin ADHD. Även Anna tycker att 

hennes personlighet påverkas av medicinen men att det är till det bättre, hon blir gladare. Hon säger 

att hon idag inte skulle klara sig utan medicinen. Anna går även på beteendeterapi på grund av 

hennes självskadebeteende och tycker att det fungerar. Karin känner att hon måste ta sin medicin 

trots vissa biverkningar såsom sömnsvårigheter men vill inte gå i samtalsterapi. Oskar berättar även 

han om vissa biverkningar i samband med medicinen. Han får svårt att sova och äta men tycker att 

det fungerar bättre med koncentrationen i skolan och vill därför ta medicinen. Han väljer däremot 

bort den på helgerna då han tycker att den påverkar hans personlighet på ett negativt sätt. Christine 

gick en kurs i fyra veckor om ADHD och har ätit medicin men slutat med den på grund av 

biverkningar. Hon tyckte dock att medicinen hjälpte henne att koncentrera sig bättre. Kalle, Karin, 

Oskar och Beatrice har alla provat medicin och märker positiva sidor av det på samma gång som det 

finns negativa biverkningar. De känner att de borde ta medicinen men några av dem väljer ändå bort 

den. Detta tyder på en inre konflikt. Det finns helt enkelt både för- och nackdelar och situationen 

eller dagens aktivitet får styra. Det finns ett påtagligt dilemma med att äta medicin och ett 

dilemmaperspektiv blir tydligt i deras tankegångar. Christine fick börja gå till kurator när hon fick 

sin Aspergerdiagnos men vägrar idag att prata med någon professionell. Hon fick även medicin mot 

nedstämdhet men den ville hon inte ta. Daniel har inte fått någon behandling eller terapi men är på 

väg och ska prova att medicinera sin ADD. Han vill inte egentligen för han tycker att man ska 

kunna klara sig utan medicin. Han vill heller inte gå i samtalsterapi då det är nedtryckande. Både 

Daniel och Christine gör ett ställningstagande med sin inställning till medicinering. De tycker båda 

att man borde kunna klara sig utan medicin vilket visar en dragning mot det kritiska perspektivet. 

Emanuel tar medicin för att kunna koncentrera sig bättre och tycker att det fungerar, han har inte 

märkt några biverkningar. Hans aggressivitet har däremot inte blivit bättre. Han har blivit erbjuden 

kuratorskontakt. 
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Diskussion  

Hur upplever elever att diagnosen påverkar deras mående och framtid? 
Hur deltagarna i studien hanterar vardagen och hur de påverkas av sina olika diagnoser tycks delvis 

bero på vilken diagnos de har. En respondent som har en ADHD diagnos upplever inte att han 

någonsin är deprimerad eller mår sämre än andra. Han hamnar i konflikter med andra men tar inte 

så allvarligt på det och säger att han inte mår dåligt över det. Han har heller aldrig känt sig 

exkluderad. Han har däremot aggressionsproblem och uppmärksamhetssvårigheter. Socialstyrelsen 

(2010) fann att just aggressivitet och ilska som riktas mot andra skapar en negativt bemötande ifrån 

andra. Den här eleven tycker inte att det påverkar honom men de andra respondenterna lyfter 

interaktionen med andra som ett problem. Flera av respondenterna påpekar även hur viktig 

respekten från lärare är och menar att den är avgörande för hur inlärningen sedan fungerar. Men 

lärarnas funktion i klassrummet stannar inte vid undervisningen. De har som tidigare nämnts även 

ett stort ansvar för kamratskapandet (Socialstyrelsen, 2010, Ihrskog, 2006). Samtliga respondenter i 

föreliggande studie har haft problem med detta under grundskoleåren men upplever i enlighet med 

Skolverkets (2006) undersökning som visade liknande resultat att det blivit bättre på gymnasiet. Det 

kan vara en fråga om mognad men även att de upplever att de blir lyssnade på.  

 

De andra deltagarna i studien har multidiagnoser och större problem med relationer och samspelet 

med andra. Det är vanligt med samsjuklighet hos personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (Jakobsson, 2005) vilket stämmer väl in på deltagarna i studien då flera har 

depressioner och ångestsyndrom eller mår dåligt till och från vilket gör att deras studieresultat 

påverkas. Socialstyrelsen (2011) vittnar om en kraftig ökning av personer som söker psykiatrisk 

slutenvård, flickor med en ökning på cirka 45 procent och pojkar med en ökning på cirka 30 

procent. Det är främst vård för depressioner och ångestsyndrom som har blivit vanligare vilket även 

gett en ökad medicinering av antidepressiva mediciner. Detta stämmer väl överrens med resultaten 

från denna studie då endast en person menar att han aldrig varit deprimerad. Fenomenet 

samsjuklighet är intressant i sig då flertalet av respondenterna i studien har multidiagnoser och 

behandlas för flera av dem på samma gång. Det blir tydligt att graden av svårigheter men 

framförallt om man har flera olika diagnoser påverkar mycket hur man fungerar och mår. För lärare 

är det viktigt att ha kunskaper om dessa diagnoser men framförallt att inte ha fördomar om hur 

dessa elever är. Socialstyrelsen (2011) menar att vi blir bättre och bättre på att diagnosticera men 

samtliga av deltagarna i denna studie fick sina diagnoser sent. Det kan vara en påverkansfaktor till 

att de mår relativt dåligt, då de inte fått någon stöttning under grundskolan och därmed utvecklad 

ångest och depression på grund av att de inte har fungerat socialt med andra, misslyckats i skolan 

och har lägre självkänsla.      

Att få en diagnos och självförståelse  

Huruvida det är bra eller dåligt med diagnoser går att diskutera i oändlighet. För respondenterna i 

föreliggande studie var resultaten blandade. Som nämnts tidigare var det flera som ville genomföra 

utredningarna för att eventuellt få en diagnos medan andra inte alls ville det. En anledning kan vara 

att man vill vara som andra och inte vara annorlunda. En annan aspekt är att det beror på vilken 

diagnos man får. Det tycks finnas en hierarki bland diagnoser. Det är okej att få en ADHD eller 

dyslexidiagnos då det är relativt vanligt. Medan högfungerande autism, borderline och schizofreni 

anses vara sämre att få. En anledning till detta kan vara att människor har mer kunskaper om de 

förstnämnda medan de sistnämnda anses konstiga, ovanliga och oftare kopplas till psykisk ohälsa 

vilket för många är skrämmande. Socialstyrelsen (2011) menar att allt fler får diagnos men att de 

framförallt får rätt diagnos jämfört med tidigare. Deltagarna i denna studie håller inte helt och hållet 

med om det då flera vittnar om att ha fått diagnoser som de inte känner igen sig i. Om detta har att 



Examensarbete i specialpedagogik, 15 hp  VT-14 

Ulrika Lysén 

_______________________________________________________________________________________ 

 

41 
 

göra med självinsikt eller inte går såklart att diskutera. En elev berättar trots allt att sjukvården ville 

utreda honom för schizofreni på grund av något han sade men att de sedan släppte det. Det skulle 

möjligtvis kunna vara så att det sker viss överdiagnosticering vilket Socialstyrelsen även nämner då 

de pekar på att diagnoskriterierna har blivit bredare (Socialstyrelsen, 2011).   

 

Fleischmann och Fleischmann (2012) fann att personer som fått diagnos i vuxen ålder och som haft 

svårigheter tidigare fick en bättre självförståelse och en mer positiv syn på sin framtid. De lärde sig 

även att frikänna sig själva från skuldkänslor, vilket (med undantag) samstämmer med det 

respondenterna säger då de förstår sig själva bättre efter diagnosen. Att få en diagnos har i de flesta 

fall lett till en ökad självförståelse. Respondenterna har fått olika former av behandling och tagit 

emot den på varierade sätt. De som har tagit diagnosen till sig och som varit öppna för behandling 

och till att söka kunskaper upplever att de kan hantera tidigare kritiska situationer på ett bättre sätt. 

Även om de inte alltid kan förhindra att jobbiga situationer uppstår så kan de i efterhand reflektera 

över vad som hände. Flera av respondenterna säger även att de inte känner sig lika skyldiga längre 

och inte tar allt personligt. De har lärt sig att diagnosen påverkar dem och vågar därför bemöta 

konsekvenserna av sina handlingar.  

 

Det finns dock undantag från detta då ett par respondenter helt tar avstånd ifrån sin diagnos 

(Asperger/högfungerande autism). De har därmed heller inte sökt någon information eller fått någon 

form av behandling. Här kan tilläggas att personerna delvis saknar självinsikt och inte kan känna 

igen sig i diagnoserna varpå de tar avstånd ifrån dem (Attwood, 2011). Detta trots att det finns 

tydliga karakteristiska drag. Det här blir extra intressant då detta är typiskt för högfungerande 

autism och frågan man här kan ställa sig är hur vården bäst hanterar dessa personer för att de ska 

kunna få bästa möjliga hjälp. Alternativt hur skolan arbetar för att dessa personer trots sina 

svårigheter inte ska känna sig annorlunda i förhållande till andra.  

 

Med en ökad självförståelse kommer också en ökad förståelse för måendet. Sju av åtta respondenter 

bekräftar att de mår psykiskt dåligt och att de har eller har haft självmordstankar och/eller 

självskadebeteenden. Det har blivit bättre med åren och framförallt har det blivit bättre då de nu 

förstår sig själva och vet att det beror på någonting. Om de hade fått sina diagnoser tidigare hade 

deras mående eventuellt kunnat vara bättre då hjälp hade kunnat sättas in tidigare och ett preventivt 

arbete minskat ett negativt tankesätt om sig själv. Fleischmann och Fleischmann (2012) skriver att 

det är viktigt att diagnostisera tidigt och att sätta in hjälp tidigt för att förhindra en nedåtgående 

spiral. Vidare menar de att många av de problem som uppenbarar sig i unga år tenderar att följa 

med in i vuxenlivet men att en ökad förståelse för hur ens funktionsnedsättning påverkar gör det 

lättare att få en mer positiv syn på sin framtid. Det här bekräftas av respondenterna som alla har 

planer för framtiden och som trots sina svårigheter hoppas på och arbetar för att få ett så 

välfungerande liv som möjligt.  

 

Hur upplever elever att diagnosen påverkar kamratrelationer? 

Relationer och utanförskap 

Att bli mobbad eller utfryst är dessvärre vanligt för elever med beteenden som inte sammanfaller 

med den rådande normen. För att kunna lära sig att bemästra olika sociala arenor behövs stöd och 

träning för att öva upp sin sociala kompetens annars riskeras utanförskap (Karlberg, 2011, 

Socialstyrelsen 2010). Här har skolan en viktig roll som måste tas på större allvar. Istället för att 

skylla problemen på en individ måste läraren fundera över sitt ledarskap i klassrummet. Alla utom 

en respondent har blivit mobbad och har svårigheter med att få relationer att fungera. 
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Respondenterna är själva medvetna om hur de fungerar och varför vissa incidenter inträffat men de 

har inte varit medvetna om hur de ska kunna förändra saker för att det ska bli bättre. De har heller 

inte alltid uttryckt ett behov av att förändra sig själva för att passa in eller att det skulle vara 

nödvändigt. Det som istället blivit tydligt är att de inte är som alla andra. Deras bristande förmåga 

att interagera med andra har försatt dem i situationer som varit exkluderande för dem. 

Klasskamrater har inte velat umgås med dem på grund av deras beteenden vilket överensstämmer 

med resultat från flertalet studier. Om eleverna istället hade tränats i sociala sammanhang och lärt 

sig normen för olika kontexter så hade de givits bättre förutsättningar att lyckas i sina 

kamratrelationer (Socialstyrelsen 2010, Ihrskog, 2006, Karlberg, 2011).  

 

Genom ett preventivt arbetssätt i en miljö som är förlåtande och accepterande hade dessa elever 

eventuellt sluppit att bli utfrysta och mobbade. Genom att peka på individernas styrkor istället för 

brister går det att hjälpa dem framåt till en ökad självkänsla och en ökad förmåga att se sina positiva 

egenskaper (Heimdahl Mattson, 2008).   

 

Hur upplever elever att diagnosen påverkar lärares förhållningssätt och 

skolsituationen? 

Bemötande av lärare  

Samtliga respondenter i studien belyser att hur de blir bemötta är oerhört viktigt för hur det går för 

dem i skolan. Att inte bli utpekad och att kunna prata med sina lärare på en jämlik nivå värdesätts. 

Flera menar att det är skillnad på lärare i grundskolan och lärare i gymnasiet. Lärarna som arbetar 

inom gymnasieskolan anses i allmänhet lättare att samarbeta med och de har större förståelse för 

dem som individer och för deras behov. Detta bekräftas i en studie utförd av Skolverket (2006) som 

visar att elever upplever att de har större möjligheter att påverka sin utbildning, de blir mer lyssnade 

på och tagna på större allvar av lärarna i gymnasieskolan. En annan viktig aspekt är att känna sig 

respekterad av lärarna och att ha en bra relation. Det går inte att arbeta om man sitter och irriterar 

sig på läraren.  

 

Vissa elever har ett behov av att få prata av sig innan de börjar arbeta och en respondent säger att 

om hon inte får det så blir det ingenting gjort så nu pratar hon om sådant trots att läraren försöker 

avstyra. Samma sak kommer Mytkowicz och Goss (2012) fram till i en studie om vuxna med 

inlärningssvårigheter och ADHD. De intervjuade i deras studie menade att handledningssamtalen 

blev en viktig ventil för både studier och saker som påverkar deras liv. Precis som de medverkande i 

denna studie gjort så lyfts relationsskapandet i klassrummet. Ett problem kan vara att ingen orkar ta 

dessa elever på allvar eller vill lyssna på dem och verkligen ta till sig vad de säger vilket kan vara 

en anledning till att så många vittnar om att samarbetet med lärare och andra vuxna inte har 

fungerat. Mihalas et al (2009) skriver att just relationsbyggandet i skolan är extra viktigt för dessa 

elever. Om respondenterna i föreliggande studie hade känt att de blev tagna på allvar hade kanske 

inte deras problem blivit så stora och vissa hade eventuellt inte funnits alls. Mihalas et al (2009) 

skriver att om lärare hade lagt mer tid på att lära känna sina elever så skulle det öka möjligheterna 

att upptäcka elever som behöver mer stöd. Detta bekräftas delvis i en studie av Fleischmann och 

Fleischmann (2012) som fann att vuxna odiagnostiserade hade stora problem i relationer men även i 

sina karriärmöjligheter och att de löpte större risk för kriminalitet och att detta påverkar individen 

emotionellt vilket förstärker dess svårigheter. Studien visar även att det är vanligt att individen 

beläggs med ansvaret för sina svårigheter och att det är deras personliga brister. Att bli belastad 

med detta påverkar självkänslan och därmed möjligheterna att lyckas. Respondenterna i 
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föreliggande studie vittnar om samma problem då de med egna ord uttrycker att de förstör för alla 

andra och därför inte borde vara i klassrummet med övriga klassen.  

 

Emanuelsson (2002), Froelich et al (2012) och Mihalas et al (2009) nämner samtliga att lärarnas 

förväntningar, kunskaper om ADHD, skolklimatet samt relationsskapandet är viktigt för att 

eleverna ska lyckas. Om lärare har de verktygen som behövs för att hantera dessa elever i 

klassrummet så ska eleverna inte behöva känna sig utpekade och annorlunda och det skulle då inte 

behöva vara så skrämmande att få en diagnos. Flera respondenter i studien lyfte även att om de hade 

fått hjälp tidigare så hade deras problem kanske inte varit så stora. Socialstyrelsen (2011) fann i sin 

studie att det råder kunskapsbrist gällande metoder och arbetssätt för att undvika psykisk ohälsa hos 

barn och unga. De fann även att de metoder som använts inte är evidensbaserade eller att de insatser 

som gjort inte blivit dokumenterade. Respondenternas vittnesmål om avsaknad av stöttning går 

hand i hand med avsaknaden av kunskaper. En lärare utan kunskaperna ges inte rätt förutsättningar 

till att stötta dessa elever vilket i slutändan leder till ökad ohälsa bland barn och unga.  

 

Hur problemet än vänds och vrids så kommer det hela tiden tillbaks till en sak. I slutändan så bär 

lärarna ett stort ansvar för arbetet med att få en väl fungerande klass där allas kvaliteter tas i 

beaktning. Att alla elever blir sedda och bemötta på ett respektfullt sätt och att alla elever känner att 

de blir tagna på allvar. Relationsskapandet sker inte bara mellan elev och lärare utan även mellan 

elev och elev men läraren är ansvarig för att det sker på ett positivt sätt.  

 

Flera av respondenterna har valt att medicinera för att få ett bättre fungerande liv. De berättar också 

om svårigheterna med att ställa in medicinen och hur det är att påverkas av bieffekterna av 

medicinen. De ser nackdelarna på samma gång som de märker att det fungerar bättre att koncentrera 

sig och att de mår bättre. Det blir lite av en konflikt då vissa uttrycker att de hellre skulle vilja klara 

sig utan medicinen. Dessa svårigheter med att ställa in medicinen bekräftades även av Fleischmann 

och Fleischmann (2012) på samma gång som de belyser medicinering som överlägset andra 

behandlingsmetoder. Sciberras et al (2010) fann att 85 procent av de intervjuade i deras studie 

tyckte att medicinering var positivt och 72 procent upplevde att de förändrades. 

Personlighetsförändring bekräftades även av respondenterna i föreliggande studie och upplevdes 

som ett problem och för vissa var det en avgörande faktor till att inte ta medicinen på helgerna.   

 

Kombinerade behandlingsmetoder anses av flera forskare, Jakobsson (2005), Miranda et al (2006) 

vara den optimala behandlingen vid koncentrationssvårigheter. Denna kombination av metoder, 

medicinering i kombination med uppförande behandling var överlägset för att förbättra social 

skicklighet och samspelet mellan barn och föräldrar. Just samspelet mellan barn och föräldrar är 

oerhört viktigt då det delvis lägger grunden för hur relationen till andra vuxna blir samt hur 

relationer i allmänhet fungerar. Ingen av respondenterna i föreliggande studie har blivit erbjuden 

denna behandlingsmetod. De har blivit erbjudna olika former av behandling men behandlingarna 

har varit skilda åt och det förefaller inte finnas någon bakomliggande tanke till att de ska samspela 

med varandra då de erbjudits vid olika tillfällen och inte parallellt. Flera av respondenterna 

bekräftar dock att medicinen gör att relationerna till andra förbättrats då de lättare ser sitt ansvar i 

samspelet med andra.   

Konklusion 
En slutsats som går att dra utifrån uppsatsens frågeställningar är att ju tidigare man får veta att man 

har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning desto större möjligheter att få ett friskt och 

välfungerande liv. Ett liv baserat på självkännedom och självinsikt för om man lär känna sig själv 
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och hur man fungerar är det lättare att hantera vardagen. Det blir lättare att inte ta på sig allt ansvar 

för saker som inträffar. Man löper mindre risk att utveckla psykisk ohälsa, låg självkänsla och 

störande beteende samt osunda relationer. Det krävs dock att rätt insatser görs och att samtliga 

vuxna i barnets omgivning har goda kunskaper. Framförallt krävs det ändrade förhållningssätt och 

mindre fördomar om hur personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förväntas vara och 

prestera. Det ska inte göras någon skillnad och en diagnos ska inte påverka hur lärare förhåller sig 

till eleverna. Att ha en diagnos ska endast ses som en hjälp, en fingervisning för människor i 

omgivningen. Att ha en diagnos får inte styra hur en person blir behandlad. Elever ska bemötas 

utifrån deras personlighet och om det alltid sker behövs inte diagnoser över huvud taget. 

 

Respondenterna i föreliggande studie berättade om sina svårigheter med relationer, till vänner och 

till vuxna runt omkring dem. De berättade även om vuxna som svek dem när de behövde och bad 

om hjälp. Men framförallt har de visat att det kan bli bättre med rätt hjälp. De upplevde inte någon 

större skillnad på hur de blir bemötta baserat på att de fått en diagnos.  Flera av respondenterna 

upplevde dock att de fick ett bättre bemötande av lärarna i gymnasieskolan än i grundskolan. Om 

detta stämmer går inte att uttala sig om då det även kan bero på viss mognad från elevernas sida. 

Det går heller inte att bortse ifrån det då det är elevernas upplevelse. En viktig slutsats att dra i 

spörsmålet är dock att vuxna i skolan behöver bli mer lyhörda för vad eleverna förmedlar.  

Förslag på fortsatt forskning 
Jag har i min undersökning tittat på hur elever upplever att få en diagnos på en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Undersökningen visade att det råder hierarki mellan olika diagnoser. Vissa 

diagnoser är bättre att få än andra, vilket delvis beror på hur vanligt förekommande diagnoserna är. 

Det har även visat sig att deltagarna har väldigt olika upplevelser av vilken behandling de har blivit 

erbjudna, om de ens blivit erbjuden någon behandling. Utifrån föreliggande studie har jag 

identifierat två möjliga inriktningar för att vidareutveckla forskningen.  

 

I en fortsatt forskning skulle det vara intressant att undersöka hur den hierarki som tycks råda 

uppenbarar sig och eventuellt jämföra om liknande hierarki finns inom området fysiska 

funktionsnedsättningar. 

 

Det skulle även vara intressant att forska vidare om vilka stödinsatser, såsom behandling, terapi och 

medicin som erbjuds och vad det är som avgör vem som blir erbjuden vad.  
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Bilagor  

Missivbrev  
Hej 

Jag, Ulrika Lysén, läser magisterprogrammet i specialpedagogik vid Uppsala universitet. Nu är det 

dags för mitt avslutande examensarbete som ska utmynna i en uppsats.  

Syftet med studien och min uppsats är att belysa hur elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar upplever sin skolgång och hur det kändes att få en diagnos. Jag kommer att 

undersöka detta genom intervjuer med elever i gymnasieskolan som har fått en diagnos inom de 

senaste tre åren. Alla uppgifter som kan identifiera elever, skola och ort kommer ändras och jag tar 

hänsyn till samtliga krav på konfidentialitet. 

Studien kommer genomföras utifrån forskningsetiska principer (www.vr.se) vilket bl.a. innebär att 

ingen som läser uppsatsen får veta namnen på de som deltagit i studien eller på vilken ort den 

genomfördes. Materialet i studien kommer hanteras med konfidentialitet vilket innebär att ingen 

utomstående kommer att få tillgång till materialet. Under intervjun kan deltagandet avbrytas när så 

önskas.   

När uppsatsen är godkänd blir den en offentlig handling vilket innebär att den kan läsas av 

allmänheten. 

Jag ser fram emot ditt deltagande i studien. Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ulrika Lysén  

ulrikalysen@gmail.com 

073-9837001 

 

Handledare: Martin Karlberg 

Martin.karlberg@edu.uu.se 
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Formulär för informerat samtycke vid intervju.  

Jag godkänner härmed medverkan/att mitt barn medverkar i intervjustudie angående 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Vi/jag kan när så önskas ta beslut om att avbryta samarbetet. Vi/jag har även rätt till att i efterhand 

lyssna på den inspelade intervjun om så önskas. 

 

Vi/jag har tagit del av information angående syftet med studien samt att alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift målsman (elev under 18 år)           Underskrift elev  

 

 

_______________________________          ___________________________  
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Intervjuschema 

 

 

 

Ålder     

 

Skolår    

 

Diagnosticerad   

 

På vems initiativ? 

Personlighet  

 

Kan du beskriva dig själv som 

person?  

 

 

 

Tycker du att din personlighet 

har förändrats? 

 

 

 

Skolan  

 

Konflikter 

 

 

 

Utanförskap 

 

 

Kamratrelationer 

 

Diagnosens påverkan 

 

Innan diagnosen 

 

 

 

Efter diagnosen  

 

Lärarrelationer och 

vuxenrelationer 

 

Innan diagnosen 

 

Efter diagnosen 

Mående 

 

 

Innan diagnosen 

 

Har det förändrats? 

 

Var det bra eller dåligt att få 

en diagnos? 

Hur var din reaktion? kan du 

beskriva? 

 

Har du fått lära dig att hantera 

ditt mående dagar som inte är 

så bra? 

 

 

 

Insatser 

 

Vilken hjälp har du fått efter att 

du fick en diagnos? 

 

Medicin? 

 

Terapi/behandling? 

 

 Vad tycker du är viktigast att 

människor i din omgivning 

tänker på? 

 

Vad ska människor i din 

omgivning absolut inte göra? 

Framtiden 

 

 

 

 

  


