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Sammanfattning
I takt med att  diagnosen ADHD ökar bland barn i  skolåldern blir diskussionen om bland annat
bemötande i  skolan allt  mer  aktuell  i  dagens  samhälle.  I  dagsläget  utgår  de flesta  studier  som
undersöker aspekter av ADHD från ett skol- eller föräldraperspektiv, vilket gör att man går miste
om  hur  stor  påverkan  sociala  processer  och  interaktion  har  på  beteendemönster.  Detta  är  en
kvalitativ  studie  som utifrån  åtta  bloggar,  skrivna  av  svenska  medborgare  diagnostiserade  med
ADHD, lyfter detta ämne utifrån bloggarnas egna berättelser. Syftet med den här studien är att med
utgångspunkt  i  berättelser,  skrivna  av  personer  med  ADHD,  få  en  insikt  i  hur  de  upplever
bemötandet  och tillvaron i  skolan för att  synliggöra den problematik som kan uppstå  i  skolan.
 Berättelserna från texterna ger oss en bild av hur diagnosen konstruerar och påverkar interaktion,
identitetsskapande,  skolgång  och  vänskap. De  visar  att  en  individbaserad  förklaringsmodell  av
diagnosen kan orsaka allvarliga konsekvenser för personerna så som år av mobbning, utsatthet och
psykisk ohälsa. 

Nyckelord: ADHD-diagnos, bemötande, inkluderande.
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Abstract
As the diagnosis of ADHD is increasing among school-aged children the discussion about treatment
in  school,  among  other  things,  becomes  more  and  more  relevant.  In  the  current  situation  the
majority of studies examining aspects of ADHD are based on a school or parental perspective. This
means  that  you  miss  out  on  how  much  influence  social  processes  and  interactions  have  on
behaviour.  This  is  a  qualitative  study based  on  how  eight  blogs,  written  by  Swedish  citizens
diagnosed with ADHD, raise this topic through their own stories. The purpose of this study is to,
with  focus  in  stories  written  by  people  diagnosed  with  ADHD,  get  an  insight  in  how  they
experience the treatment and life at school. This to make visible the problems that may arise in
school. The stories of these texts gives us a perspective of how the diagnosis affects the interaction,
identity, education and friendships. They show that an individual-based model of explanation of the
diagnosis  can  cause  serious  consequences  for  young  people,  such  as  years  of  being  bullied,
vulnerability and mental illness. 

Keywords: ADHD diagnosis, refutation, including
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1. Introduktion
1.1 Inledning
Socialt arbete verkar någonstans mellan rättssystemet och socialpolitikens ramar, socialpolitiken är
beroende av vilka åtgärder och metoder som dels är vetenskapligt förankrade, men även av resurser
eftersom politiken också är en del av välfärdsstaten (Meeuwisse & Swärd, 2006). Riktlinjer som
sker  på  en  övergripande  samhällelig  nivå  får  konsekvenser  i  mötet  mellan  klienter  och
socialarbetare. Under vår verksamhetsförlagda utbildning som ingår i Socionomprogrammet fick vi
ta del av hur diagnostiseringsproceduren av ADHD till en början går till. Vid misstanke-stadiet tittar
man på beteendemönster; kuratorer, skolsyster, lärare, specialpedagoger och socialarbetare utbildas
i  att  använda  olika  verktyg  såsom  frågeformulär  och  samtalsmetoder  för  att  screena
beteendemönster och med en linjal mäta måendet hos elever. En elev som inte klarar av att arbeta i
stora klasser ger då utslag på screeningen med koncentrationssvårigheter och problemet ses då som
individuella. Intressant är att eleven befinner sig i en social kontext och inom skolans institutionella
väggar, det som ger utslag i screeningen skulle likväl kunnat ses som problem i skolans resurser
eller som kompisproblem på relationell nivå. Genom att titta närmare på hur vi ser på avvikelser,
vem som avgör avvikelserna och vad som kan göras annorlunda i förebyggande syfte utgår arbetet i
från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, stärmplingsteori och systemteori.

Känslomässigt beteende och social förmåga är två delar bland många aspekter man tar hänsyn till
när man väl diagnostiserar ADHD (Kadesjö, 2014).  ADHD är en omstridd diagnos men definieras i
nuläget som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning enligt socialstyrelsen (2014) och har ökat
under  de  senaste  åren.  Funktionsnedsättning  innebär  en  nedsättning  av  fysisk,  psykisk  eller
intellektuell förmåga. Funktionshinder kan definieras som den begränsning den fysiska förmågan
blir  i  förhållande till  omgivningen (Lindberg & Grönvik, 2011). Av de barn som är i  skolålder
beräknas ungefär fem procent ha diagnosen ADHD. Diagnostisering i relation till beteenden är en
aspekt vi tycker är problematisk eftersom den baseras på tolkningar. Sorgligt nog innehåller den
mesta av forskningen kring ADHD endast läkares, föräldrars eller skolans tolkningar. Detta arbete
diskuterar  återigen  begreppet  ADHD,  men  den  här  gången  kommer  det  att  belysas  utifrån
personernas  egna  berättelser  utifrån  bloggar  där  det  skrivs  om upplevelser  i  interaktionen  och
socialiseringsprocesserna från skolans värld. Det behövs reflekteras över vilka konsekvenser det får
för individen och det sociala arbetet om exempelvis inkluderingen på en skola inte fungerar, samt
hur skolan som kontext och dess institutionella betydelse spelar roll i konstruktionen av psykisk
ohälsa hos ungdomar.  

Socialt arbete handlar i slutändan om etiska och moraliska överväganden vilka är viktiga att belysa
då  det  handlar  om  respekt  för  människors  olikheter  (Meeuwisse  &  Swärd,  2006).  

Nedan följer en problembakgrund med tidigare forskning där vi vill ge en utökad kunskapssyn på
avvikelser och inkludering eftersom skolan som institution och som social arena har stor betydelse i
detta arbete. Problembakgrunden följs sedan med hur förklaringsmodellerna till diagnosen ADHD
hänger  ihop  med  välfärdsstatens  fungerande  roll  och  hur  dessa  påverkar  lärares  bemötande,
identitetsprocesser  samt  den  pedagogiska  verksamheten.  Problembakgrunden  avslutas  med  en
kunskapslucka, om vikten av forskning som baseras på egna upplevelser för skolans inkluderande
arbete ska fungera optimalt för alla människors olikheter.
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1.2 Problembakgrund
Hur vi människor ser på avvikelser och tillkortakommanden avspeglar sig i psykiatrins förändring
de senaste 200 åren och som i sin tur påverkat psykiatrins reformeringsformer (Hydén, 2005). Vi
har gått ifrån normaliseringsprincipen som föddes på 60-talet där den medicinska och pedagogiska
traditionen gick hand i hand, ledord för tiden var att inkludering bör gälla, alla ska få vara med
(Lindberg, 2011; Ineland, Molin & Sauer, 2009). Psykiatrireformen omformulerade per definition
psykiskt sjuka till psykiskt funktionshindrade och i realiteten blev psykisk ohälsa något som måste
ses i relation till den sociala omgivningen (Brusén, 2005).

Inom  skolans  värld  någon  gång  under  70-talet  fanns  samma  tendenser,  det  demokratiska
deltagarbegreppet som innebar en integrerande tanke om att alla grupper i samhället skulle få ta del
av skolan och kunna bidra till  gemenskap växte sig stark (Velasquez,  2012).  Den inkluderande
integreringen resulterade i att eleverna inte stigmatiserades och blev utstötta eftersom man arbetade
i mer generella drag där specialpedagogik och pedagogik blandades, skillnader i undervisning och
specialundervisning  upphörde  och  man  tog  sig  tid  att  arbeta  kring  alla  elevers  lika  värde  och
acceptans av olikheter. Under 90-talet började man dock se tendenser av att elever med särskilda
behov försvann i massan, de behov man hade osynliggjordes och kunde inte tillgodoses. I realiteten
handlade integrationen om att skolans struktur inte kunde ge avvikande barn vad de behövde, det
var de avvikande barnen som skulle anpassas (Velasquez, 2012).

Inkluderingsbegreppet togs vid för en mer demokratisk inriktning som istället kom att handla om att
eleverna inte skulle behöva anpassa sig efter skolans utformning utan det var skolans utformning
som skulle anpassas efter eleverna; gemenskap och delaktighet var centrala begrepp (Nilholm &
Velasquez, 2012). Man ville anpassa skolan efter elevers mångfald och olikheter utifrån det Nilholm
och  Velasquez  (2012)  beskriver:  ”helheten  förändras  från  att  vara  en  normaliseringspraktik  för
avvikande elever  till  att  ta  sin  utgångspunkt  i  vad  man ibland beskriver  som elevers  naturliga
olikhet” (s. 90).

Skolan är en institution och en del  av välfärdsstatens grundläggande utbud där människor med
funktionsnedättning såsom ADHD också är beroende av stödformer från skolan. En bärande princip
inom välfärdsstaten är att vidmakthålla en skillnad gentemot de som ska och inte ska få ta del av
välfärdens insatser (Lindberg & Grönvik, 2011). Det är med andra ord viktigt att rätt personer ska få
rätt insatser. Ser man det utifrån ett finansiellt perspektiv har välfärdsstaten krav på sig att hantera
och fördela resurserna. Lindberg och Grönvik (2011) menar att om alla fick ta del av alla insatser
skulle välfärdsstaten inte kunnat existera, för att det ska fungera krävs att de flesta av oss inte får ta
del av systemet.  Grundläggande är också för välfärdsstaten att hålla vid liv det system eller  de
principer som fördelar resurserna efter behov, det vill säga vilka som ska få ta del av resurserna och
vilka som inte ska det. För att kunna upprätthålla principerna har man skapat kvalifikationskriterier
som människor med diverse hjälpbehov måste uppfylla. Personer med ADHD ingår bland dessa.
Ständiga  problem  och  kritik  riktas  mot  svårigheterna  att  avgöra  vem  som  har  en
funktionsnedsättning  och  hur  man  på  riktigt  kan  veta  detta.  Äktheten  och  utbredningen  över
funktionsnedsättningarna har kommit att tillhöra den medicinska vetenskapen med två förklaringar,
den ena är att medicinska vetenskapen kan tala om funktionsnedsättningars orsaksförklaringar. Det
räcker  inte  längre  med  religiösa  föreställningar  som  Guds  straff  att  människan  blev  sjuk  för
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välfärdsstaten när man kan förklara samma sjukdomstillstånd med faktorer som smitta och bakterier
(Ibid.).  Den andra förklaringen skedde genom att  man behöver skilja på “äkta” och “påhittade”
funktionsnedsättningar.  Tanken  är  att  legitima  skäl  ska  kunna  kontrolleras.  Man  har  utvecklat
instrument för att kunna mäta och röntga det som människorna säger sig uppleva (Ibid.). Idag måste
det finnas en läkares medicinska utlåtande eller annan professions utlåtande över den enskilde som
är i gång att söka stöd eller insatser. Lindberg och Grönvik (2011) riktar ytterligare kritik mot att
välfärdsstaten  numera  fokuserar  på  att  förändra  individen  snarare  än  miljön  och  omgivningen
eftersom förståelsen och förklaringarna ses som individuella fenomen. Lindberg och Grönvik menar
att  konsekvenserna  av  vad  enskilda  med  funktionsnedsättningar  möts  av  är  kopplade  till
funktionsnedsättningen i sig och inte till omgivningen och dess brister.

Den biologiskt medicinska förklaringsmodellen har stort övertag vid utredning om ADHD där 80%
av ADHD-fallen tillskrivs genetiska orsakskomponenter (Velasquez, 2012). Det har med försämrade
dopamin-nivåer i hjärnan att göra som man menar påverkar sekundära beteendemönster. Resterande
20  %  förklaras  med  störningar  i  hjärnan  under  utvecklingen  eller  skador  som  uppstått  under
graviditeten eller genom förlossningskomplikationer. Enligt den medicinska forskningstraditionen
anses inte psykosociala förhållanden under uppväxten som orsak till utvecklandet av ADHD (Ibid.).
Inom  den  medicinska  forskningstraditionen  ligger  då  alltså  närmast  att  man  förespråkar
medicinering av problem som hyperaktivitet och koncentrationsstörningar medför. Medicineringen
gör så att dopamin-nivåerna i hjärnan intar normala värden vilket i sin tur generar bättre möjligheter
för  ungdomar  med  ADHD att  hänga  med  i  skolan  (Velasquez,  2012).  Enligt  den  samhälleliga
förklaringsmodellen sida tillskrivs ADHD orsakad av svårigheter i den tidiga anknytningen, dels
genom att växa upp i en socialt utsatt miljö som i sig skulle kunna påverka dopamin-nivåer och
beteende-mönster (Suominen, 2013).

Velasquez  (2012)  problematiserar  den  rådande  forskningstraditionen  inom  ADHD  med  några
aspekter och ställer sig frågan om det nu är biologiska faktorer som orsakar ADHD, varför man då
utreder ADHD utifrån beteendespecifika mönster. Vid en närmare granskning av diagnosproceduren
och klassifikationskraven är det tydligt att det är skolans krav som kriterierna för diagnosen grundas
på  (Velasquez,  2012).  Enligt  Arcia,  Frank,  Sánchez-LaCay  och  Fernández  (2000)  är  lärares
förståelse i sin tur för diagnosen ADHD och hur den kan hanteras i klassrummet begränsad. De
lärare som studerats framstod vara oförberedda inför de behov som uppstod i klassrummen, trots att
de försökte använda ett antal tekniker för att möta dessa behov. Lärarna beskrivs vara otillräckligt
insatta i de beteendeprinciper som är nödvändiga för att kunna utforma och genomföra ett effektivt
handlande.

En annan aspekt nämner Velasquez (2012) är hur själva diagnosprocessen baseras på subjektiva
bedömningar av lärare, kuratorer och psykologer. Subjektiva bedömningar är alla baserade på olika
individers tolkningar, vilka kan vara lika olika som vi människor är olika. Ohan m.fl. (2010) visar
genom  deras  studie  hur  lärares  vetskap  om  ADHD-diagnosen  sedan  påverkar  tålamodet  och
förstärker  deras  bemötande  gentemot  eleverna  med  negativt  uppförande.  Hade  elever  från  den
studien en diagnos hade både lärarna och andra elever lättare att reagera på de negativa uppföranden
och beteenden än om ingen diagnos fanns. Positiva beteenden förbisågs lättare av lärare och andra
elever i det sociala samspelet för eleverna med ADHD. Detta menar Ohan et.al kan riskera att vid
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de länder som har ett  åtgärdsprogram kopplat till  diagnoser i skolan,  löper större risk att  agera
annorlunda mot eleverna med diagnos än mot de elever som inte har diagnos.  Enligt Isaksson,
Lindqvist och Bergström (2007) tyder åtgärdsprogrammen på att problem i skolan främst tillskrivs
en  förklaring  av  individuella  brister  och  egenskaper.  Detta  ses  även  i  de  åtgärder  som
rekommenderas där fokus ligger på insatser för att  öka den enskildes prestation.  Isaksson et.al.
(2007) konstaterar att dessa slutsatser stämmer överens med tidigare svenska studier.  Det under
1990-talet tilltagande antalet elever med behov av särskilt stöd inom skolan tyder på att de mål om
inkluderande undervisning som dikterats i officiella riktlinjer i praktiken inte har genomförts på
sådant sätt som de föreskrivs.

Interaktionen i skolan innebär standardiseringar, typifieringar och normaliseringar som i sin tur kan
medföra problem vad gäller olikheter i det sociala samspelet (Hydén, Nilholm & Karlsson, 2003). I
skolan tenderas de problematiska olikheterna att tematiseras när det uppstår problem i praktiken och
man söker professionell hjälp. Psykologen tematiserar problemen till kategorier som sedan ägnas
stor uppmärksamhet på att definieras, och ungefär där klassificeras de. Klassificeringarna i sin tur
medför konsekvenser i det sociala samspelet för personerna, det medför även konsekvenser för hur
skolans  praktik  använder  och  utnyttjar  kategorier  av  personer  (Ibid).  Undervisningen  och
pedagogiken för hur samspelet mellan eleverna ska organiseras är avhängt vilka som definieras som
funktionshindrade eller svagt begåvade. De elever som framstår som problembärare är beroende av
hur den pedagogiska interaktionen utförs (Ibid). Om en uppgift ska lösas i grupp och en elev som
har svårt att arbeta i grupp inte klarar av detta, ses eleven som lågpresterande. Ska uppgiften lösas
enskilt  och en  annan elev helst  arbetar  i  grupp,  ses  den eleven som lågpresterande (Ibid.).  Ett
ytterligare exempel på det är hur medicinska råd om behov av struktur vid beteendeinriktade och
specialpedagogiska  insatser  för  elever  med  ADHD  implementerades  i  Velasquez  (2012)
observations-studie. Rekommendationerna om struktur införlivades i lärarnas dagliga verksamhet
där  strukturens  konsekvenser  medförde  störningar  och  avbrott  för  eleverna  med  ADHD  som
uttryckte frustration och missnöje med protester. Eleverna hann knappt börja undervisningen förrän
det  var  dags  att  avsluta.  På  samma sätt  uttryckte  sig  en  pojke  från  Hjörnes  (2004)  studie  om
strukturer i undervisningen med tidiga avbrott, han menade att han blev stressad av struktur. Skolan
tar för givet att alla barn med samma diagnos reagerar och upplever allt på samma sätt,  menar
Hjörnes.

För att återgå till Velasquez (2012) problematiserande kring den medicinska förklaringen av ADHD
nämns också aspekten åt de åtgärder som behandlingen av diagnosen medför, nämligen dels hur
beteendeförändringar behöver specialpedagogiska insatser. Velasquez menar att  medikaliseringen
och beteendeförändringar  inte  gynnar  eleven nämnvärt,  resultatet  är  mer  gynnsamt  för  lärarens
pedagogiska praktik. Enligt Velasquez står barnets prestation i skolan i centrum för den pedagogiska
utredning av ADHD som Socialstyrelsen presenterar och specialpedagogiken medikaliseras även
den. Konsekvenserna av att allt för stort fokus ligger på medicinska förklaringar är att fokus flyttas
från   kanske orsaker och ansvar från skolan och föräldrar menar Isaksson (2011). En insats som
Isaksson argumenterar bör tillämpas i större utsträckning är just specialpedagogiken. Detta menar
han är viktigt inte bara i form av specialpedagoger i klassrummen utan även som en kompetens som
alla lärare bör besitta.    Tanken är att  specialpedagogiken ska tillföra en hjälp för eleverna med
behov av särskilt stöd i skolan för att klara av den ordinarie undervisningen. Specialpedagogiken
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medför  dock att  elever  frångår  den ordinarie  undervisningen vilket  istället  stjälper  inkludering,
menar Hjörnis (2004). Nilholm och Alm (2010) är kritiska mot hur inkluderingsbegreppet används i
flertalet av de internationella studier som gjorts inom ADHD-forskningen och skolmiljön. Nilholm
och Alm pekar på svårigheterna som uppstår i att  de internationella studierna sällan utgår ifrån
elevernas  perspektiv  utan  intar  lärares  eller  föräldrars  perspektiv  om  diagnosen  (Ibid.).  Vid
internationell  forskning  definieras  exempelvis  begreppet  inkludering  som  en  elev  med
funktionsnedsättning  som  får  en  plats  i  ett  klassrum.  De  inkluderingsprocesser  som  skapas  i
klassrummet  undersökte  visserligen  Nilholm  och  Alm,  men  de  gjorde  sin  studie  enbart  i  en
skolmiljö som hade rykte om sig att vara “stökig” för att komma åt vad det var som fungerade bra.
Resultatet från Nilholm och Alms studie visar att begrepp som uttryckte olikheter inte alltid är så
främjande, sådana uttryck fick de del av via intervjuer från elever som tyckte att andra elevers sätt
att vara, var problematiskt eller att de såg sina egna egenskaper som problematiska. Hur synen på
sig  själv  kan  ge  en  bild  av  vilken  acceptans,  tillhörighet  och  delaktighet  man  upplever  styr
förhållandet till vad man lägger i begreppet olikheter. Flertalet uppgifter gav stöd för att olikheterna
mellan barnen snarare sågs som tillkortakommanden eller som tillgångar men inte som problem, i
deras undersökningsgrupp. Lärarna arbetade hårt för att få till en lärandemiljö där olikheter mellan
elever skulle ses som något positivt. Nilholm och Alm (2010) efterlyser mer forskning som utgår
ifrån eleverna själva med ADHD för att i större utsträckning komma åt vilken form av inkludering
som skolmiljön bör ägna sig åt.

Kunskapen om ADHD är stor och forskningens olika områden utökas kontinuerligt.  Trots detta
ligger största fokus på skolprestation och miljön för eleverna. Forskningen riktar in sig på olika
orsaker och faktorer som  påverkar eller förstärker diagnosen men där litet fokus riktas åt den egna
upplevelsen. Bemötandet och påverkan från omgivningen är en så pass stor del av upplevelserna i
människors liv att den helt enkelt inte går att bortse ifrån.

Sammanfattningsvis kan tidigare forskning visa på hur avvikelser är föränderliga med vilken tid och
i  vilket  sammanhang vi  lever  i.  Skolans  inkluderande roll  har inte  heller  varit  självklar  genom
historien  eftersom  mycket  ligger  i  vad  man  definierar  som  olika.  Förklaringsmodellerna  till
diagnosen ADHD hänger ihop med välfärdsstatens fungerande roll och hur dessa påverkar lärares
negativa  bemötande  och  påverkar  den  pedagogiska  verksamheten.  Avslutningsvis  efterlyses
forskning som baseras på egna upplevelser för skolans inkluderande arbete ska fungera optimalt för
alla människors olikheter.

1.3 Syfte & Frågeställningar
Genom att utgå från personers egna perspektiv kan många av de problem som uppstår i skolan för
personer med ADHD-diagnos synliggöras och problematiseras. Syftet med den här studien är att
med utgångspunkt i berättelser skrivna av personer med ADHD, få en ökad insyn i hur de upplever
bemötandet från lärare och klasskamrater i skolan.

Följande frågeställningar ställs för att besvara syftet:
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 Hur talar personer med ADHD om lärares och klasskompisars bemötande i  tillvaron

utifrån sin diagnos?

 Hur talas det om skolan bland personer med ADHD? 

2. Metod
Denna studie består av en kvalitativ forskningsstrategi med inspiration av diskursanalys och passar
frågeställningar som berör  hur man berättar om sina upplevelser genom språket. Vårt fokus finns
dels  i  personers  val  av  ord,  formuleringar  och  innehållet  i  dessa.  Studien  hör  bitvis  till  den
postmodernistiska  traditionen eftersom den riktar  in  sig  på  hur  språket  i  texterna  på  olika  sätt
konstruerar  personernas  sociala  verklighet.  Medodologiskt  hittar  man  detta  både  hur  resultaten
läggs fram och hur de representeras (Bryman, 2008). Studien har även fokus på att se det som
personerna skriver om genom deras ögon, vad beskrivningarna i texterna betyder och innehåller. Att
anta de studerades perspektiv ger studien också bitvis kopplingar till fenomenologin (Ibid.). Med
utgångspunkten i det egna perspektivet på upplevelser om bemötanden är allas utsagor tolkningar
av sin sanning, detta ger en konstruktionistisk prägel och därför också lämplig för en kvalitativ
forskningsstrategi. 

Materialet i detta arbete består av bloggtexter skrivna av bloggare med diagnosen ADHD. Williams
och Jacobs (2004) skriver att en blogg är ett sätt för författaren att förmedla kunskap till en grupp
läsare om något som är av betydelse för författaren. Det är även ett sätt att nå en bredare läsarkrets.
Användningen  av  bloggar  underlättar  till  att  komma  åt  personernas  egna  uppfattningar  och
tolkningar om tillvaron, utan påverkan från författarna. Enligt Velasquez (2012) utgår den mesta av
forskningen  idag  från  ett  föräldra-  eller  skolperspektiv  för  att  beskriva  personer  med  ADHDs
verklighet.  Bloggar  å  andra  sidan  är  skrivna  av  personerna  själva  och  synliggör  deras  egna
upplevelser på ett mer nyanserat sätt 

Oravec (2002) hävdar att en bloggs utformning ger stor potential för författarens originalitet att
framhävas  samt att  den stärker  och uppmuntrar  författaren att  vara mer granskande och kritisk
gentemot de egna tankarna. Detta skulle därmed kunna styrka att en bloggtext i förhållande till en
intervju är mer ärlig. 

Detta arbete utgår från en tematisk innehållsanalys med inspiration från diskursanalys eftersom 
studien dels bygger på ett mer djupgående innehåll från materialet som systematiskt kan ses över 
genom språket. 

2.1 Förförståelse
Innan vi påbörjade detta arbete hade vi uppfattningen om att problem och diagnostisering av ADHD
enbart uppstår när det inte går bra för eleven i skolan. Att huruvida en elev når målen i skolan eller
inte påverkar hur stora eventuella svårigheter uppfattas av lärarna och därmed uppmärksammas i
större utsträckning. 
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2.2 Urval
Bloggarna valdes ut genom bekvämlighetsurval på så sätt att de valdes ut baserat på några kriterier
som skapats utifrån arbetets syfte. Dessa kriterier är att bloggarna ska vara skrivna av en person
som personligen utnämner sig för att vara diagnostiserad med ADHD. I och med att det är bloggar
kan vi absolut inte säkert veta om personerna diagnostiserats med ADHD, det räcker för oss att
personerna på något sätt själva definierat sig så. Ett annat krav är att bloggarna ska innehålla texter
skrivna om upplevelser från skolan. Det första kriteriet har formulerats utifrån arbetets syfte att
undersöka personers egna upplevelser av bemötande. Just den egna upplevelsen nås bäst genom att
studera texter skrivna av personer som besitter upplevelserna, istället för texter skrivna av anhöriga.
Även det  andra kriteriet  är  formulerat  utifrån arbetets  syfte,  här  gällande den begränsning som
gjorts att undersöka upplevelsen av bemötande inom skolan. Till följd av denna begränsning krävs
att bloggtexterna innehåller upplevelser från skoltiden, andra texter skulle inte vara relevanta för
detta arbetes syfte.

Under arbetets gång söktes bloggar via google med sökord som blogg, ADHD och skola. De 447
000 träffar som gavs sorterades i ett första steg ut genom att de första fem sidorna med träffarnas,
vilket motsvarar ungefär 50 träffar, korta beskrivningar lästes och det redan där kunde konstateras
att en del av dessa bloggar saknade ett sådant innehåll som är relevant för detta arbete. Ett exempel
på bloggar som valdes bort i detta första steg är bloggar som är skrivna av anhöriga och sidor som
helt enkelt inte var en blogg. I nästa steg lästes ungeför 30 bloggar mer genomgående varav åtta
ansågs uppfylla de ovan nämnda kriterier som formulerats för arbetet, varför just dessa valdes ut.

En del av textförfattarna är ungdomar, medan andra är vuxna i den mening att de är över 18 år. 
Vissa av dem går fortfarande i skolan medan vissa redan avslutat sin skolgång. Fokuset i arbetet 
ligger på hur det talas om skoltiden, hur de upplevde den medan de var ungdomar inom skolans 
fostrande roll. Även om några av textförfattarna i nuläget är vuxna eller har avslutat skolan är 
upplevelserna från ungdomstiden. Anledningen till att vi använder att uttrycka oss med personer 
med ADHD istället för elever eller ungdomar är för att minimera risken att förutfattade meningar 
tillskrivs materialet utifrån ålder.  Ur materialet kommer begrepp om upplevelserna att ligga i fokus,
upplevelser är kopplade till personernas känslor vilket i sin tur kan underminera studiens syfte om 
man skriver ut ålder eller använder sig av en specifik åldersgrupp. 

2.3 Analysmetod
I  denna studie har vi  valt  att  göra en tematisk (kvalitativ)  innehållsanalys  med inspiration från
diskursanalys.  Här nedan följer  först  en kort  introduktion av innehållsanalys  och diskursanalys,
sedan kommer vi att gå in på hur dessa använts i analysen av vårt material.

Inom  den  kvalitativa  utvecklingen  av  innehållsanalysen  har  forskarens  tolkning  av  materialet
kommit att ha en stor betydelse och man strävar efter att gräva på djupet av materialet för att hitta
en  latent  mening.  Liksom  med  de  flesta  analysmetoder  finns  flera  versioner  av  kvalitativ
innehållsanalys och ansatsen kan vara antingen deduktiv eller induktiv. Det är dock gemensamt för
samtliga versioner av kvalitativ ansats att man på en manifest nivå först kodar materialet för att
sedan kategorisera det och slutligen, på en latent nivå, skapa ett eller flera teman som ska skildra en
djupare mening av materialet.  Det  perspektiv på kvalitativ  innehållsanalys  som används i  detta
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arbete  är  ett  summerande  perspektiv  vilket  lägger  vikt  på  identifikation  av  hur  vanligt
förekommande ord och innehåll är i det insamlade materialet, att förstå sammanhanget för orden
och innehållet och finna en djupare innebörd av dem (Isaksson, 2011).

Diskursanalysen skiljer sig gentemot andra analysmetoder eftersom analysen och datainsamlingen
inte helt tydligt separeras. En diskurs kan kort beskrivas som det vi talar om, eller hur det talas om.
Olika  diskurser  används  för  att  förstå  diverse  delar  av  den  värld  vi  lever  i.  För  att  förstå
verkligheten, eller delar av den, granskas de diskurser som gäller. Inom diskursanalysen är man
däremot inte intresserad av att hitta en allmängiltig sanning utan man är endast intresserad av hur
språket används för att  förklara omgivningen genom att  granska hur begrepp och diskurser har
konstruerats. Det är språket som avgör hur vi skapar och gestaltar omvärlden. Den språkliga texten
liksom alla språkliga texter bär på ett sanningsanspråk i sig eftersom ingen av dem är mer sann än
någon annan (Hydén, Nilholm & Karlsson 2003). Detta är kärnpunkten inom diskursanalysen; att
analysera det som pratas om, hur man pratar eller skriver om det och det som inte nämns.

Materialet i denna studie, som samlats in i form av bloggtexter kan enligt diskursanalysen beskrivas
som utsagor om verkligheten där det är den språkliga texten som ligger i fokus. För att inte skol-
och föräldraperspektivet ska få ta överhanden kring ADHD-diskussionen anser vi att personers egna
skildringar behöver ges mer utrymme för att överhuvudtaget kunna belysas. Inom diskursanalysen
är det inte ovanligt att diskursanalytikern är en del av vilken diskurs som förmedlas, man gör ju
egna  tolkningar  av  den  redan  befintliga  texten.  I  materialet  finns  det  klara  diskurser  om
återkommande och saknade begrepp inom de teman som undersökts och som beskriver personernas
upplevelser.  Utifrån  innehållsanalysens  summerande perspektiv  har  materialets  innebörd  kunnat
urskiljas och analyseras för att  kunna koppla diskurserna och språkets sammanhang. Genom att
använda tematisk innehållsanalys och dess summerande perspektiv kan vi studera de ord och det
innehåll som uttrycks och analysera en djupare mening av dessa (Isaksson, 2010). Att studera hur
ofta förekommande särskilda ord är i materialet är en grund för just tematisk innehållsanalys. En
diskurs kan tydligt framgå av särskilda ords höga förekomst (Bryman, 2011).

I vår studie undersöks elever med ADHDs uppfattningar om bemötande. Bemötandet uppstår i den
sociala kontexten vilket innebär i samspel med varandra och den språkliga diskursanalysen används
för att ta reda på vilka begrepp och ord som beskriver de upplevelser som uppstår i den sociala
kontexten. Det är alltså inte enskilda individers upplevelser isolerat, utan upplevelser från samspelet
med andra (Hydén, Nilholm & Karlsson 2003). För att finna en djupare innebörd av materialet har
inspirationen från diskursanalysen kombinerats med den tematiska innehållsanalysen där innehållet
och  de  ord  som  används  kodas,  kategoriseras  och  analyseras  för  att  på  en  latent  nivå
kontextualiseras (Isaksson, 2010).

Kritik har riktats mot att använda diskursanalys vid undersökningar som innefattar en viss grupp
med psykiska funktionsnedsättningar då man ställer sig frågan vilka det egentligen inom gruppen
som får utrymme att kommunicera sin utsatthet (Ibid.).  Drar man en historisk linje så kan man
däremot anta att dessa berättelser aldrig uttrycktes under skoltiden och behöver sammanföras i en
analys för att ta reda på vilka teman och diskurser det pratas om. Teman som vi hör varje dag men
kanske sällan kopplar ihop till ADHD. Ett ytterligare argument för att använda diskursanalysen trots
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den kritik som nyss redogjorts för, är att man i sådana fall skulle kunna säga samma sak om all slags
forskning som grundas på människors egna berättelser eller svar om olika fenomen. Interaktion
består  inte  endast  av  språkliga  utsagor  via  kommunikation,  interaktionen  kan  förmedlas  via
symboliska handlingar som beskrivs, förmedlas eller uttrycks med olika begrepp av olika sorters
innebörder.  Kort sagt innehåller bloggar ett  rikt  material  med stora möjligheter vad gäller  både
innehåll och användningsområden (William & Jacobs, 2003). Därför är blogg väl passande för att
studera diskurser genom när man ser interaktionen som de beskrivs utifrån fler element än enbart
det skriftliga. Bloggarna skrivs utifrån fria medel och uttryckssätt där valet över vad som ska finnas
med  i  sin  text  är  intressant  att  studera.  Hur  man  väljer  vad  man  vill  uttrycka  och  med  vilka
beskrivningar och begrepp. Hur man väljer att definiera sin utsatthet, i  vilka områden sker det?
Arbetet studerar i vilka situationer och under vilka villkor vi behandlas som likvärdiga och inte
likvärdiga medborgare.

För att återgå till den här studiens kunskapsintresse handlar mycket om hur ungdomar med ADHD
upplever bemötandet från omgivningen, hur man upplever lärare och klasskompisars bemötande.
Argumentet för vårt val av att inspireras av diskursanalys ligger dels i intresset för hur skolan (som
social arena) utgör en del av den identitetsskapande process som sker i ungdomarnas vardagliga
sammanhang. Bland det datamaterial som samlats in finns språkliga utsagor om skilda personers
upplevelser av skolan, det är människor som använder språket för att förmedla sin mening kring sitt
och  andras  beteenden.  Bolander  och  Fejes  (2009)  beskriver  positionerande  maktaspekter  i
diskursanalys som något som inte är bunden till en viss individ mot en annan, utan att maktaspekten
positionerar sig utifrån olika diskurser och relationerna däremellan, bland annat vad som innesluts
och utesluts.

Arbetets förhållningssätt till teorier och data som analyseras intogs genom förutbestämda perspektiv
och teorier. Dels blir diskursanalysens roll att undersöka vilka språkliga diskurser som framträder ur
olika  upplevelser,  vilka  maktpositioner  som skapas  och återskapas  ur  materialet.  Det  mesta  av
forskningen idag utgår ifrån föräldra- eller skolperspektiv för att beskriva personer med ADHDs
verklighet,  där  diskursanalysen  å  andra  sidan  kan  skaka  om  för  givet  tagna  beskrivelser  och
synliggör istället deras egna upplevelser genom språket. Grunden till vårt val av analysmetod ligger
därför i Foucaults diskursanalys från hans tidigare arbeten där han intresserade sig för hur diskursen
var uppbyggd. Vidare grundas arbetet i vilka kategorier som språket förmedlar om bemötande, vilka
besvaras utifrån nedan presenterade frågeställningar som hämtats från Fejes och Thornberg (2009).
De första fem frågeställningarna har i analysen använts som en utgångspunkt för att  undersöka
diskurser i materialet. De sista tre frågeställningarna är formulerade för att underlätta i de olika
faserna av analysen.

Vad sägs om lärares bemötande i skolan?
Hur talas det om upplevelsen?
Vad framställs som sanning?
Vilka subjektpositioner framträder?
Vad utesluts genom detta tal?

1. Vad uttrycks i texten om bemötandet och upplevelser från skolan?
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2. Kan man tolka materialet i sig som en utsaga om bemötandet som upphängt på diagnos?
3. Hur framställs skolan genom materialet?

Det första steget i analysen var att läsa igenom materialet för att få en översikt och en uppfattning
om vad helheten säger. Detta gjordes utifrån den första frågeställningen som lyder “vad uttrycks i
texten om bemötandet och upplevelser från skolan?” för att sedan skapa kategorier som beskriver
innehållet i materialet. Genom att se vilka ord och vilket tal som återkommande används i texterna
har vi delat in dem i en tabell där vi sammanfogat olika kategorier som beskriver samma företeelse
(Isaksson, 2010). Detta har gjorts på så vis att företeelser beskrivits med hjälp av kodord som sedan
fördelats  till  de  kategorier  som  förklarar  kodernas  gemensamma  innehåll.  Katgeorin
kamratrelationer har exempelvis i en ruta fyllts med begrepp som mobbning, utanförskap, ignorans
och vidare med de berättelser eller händelser som kopplas till kamratrelationer. Vissa saker har varit
svårare än andra att direkt placera i en kategori som egentligen skulle passa lika bra under skolans
rubrik etc.

I andra fasen som genomsyras av frågeställningen “kan man tolka materialet i sig som en utsaga om
bemötandet som upphängt på diagnos?” har vi gått igenom materialet återigen för att se vad som är
typiskt, genomgående eller avvikande bland kategorierna genom att läsa om vad och hur det talas
om exempelvis upplevelser (Ibid.). De vidare berättelserna kring varje kategori gav oss en djupare
förståelse för i vilket sammanhang exempelvis kamratrelationerna återfinns. I andra fasens skede
sammanfattade vi berättelserna som föregick mobbning eftersom vi inte kan använda citat  eller
direkt hämtade text-stycken för anonymisering. Genom att titta på hur man beskriver en upplevelse
har vi försökt bibehålla vilka pronomen man pratar om vid sammanfattningen. En av skribenterna
skriver  exempelvis  att  hon  bara  ville  skjuta  allihopa  men  använder  ett  “jag”.  I  resultat  delen
redogörs inte exakt för vilka obestämda eller bestämda pronomen som texterna skrevs i men i vår
analys har vi tagit hänsyn till dessa. Det kan tyckas litet att analysera bestämda eller ickebestämda
pronomen och specifika ord men i diskursanalysens andra fas kan dessa vara avgörande för hur pass
vedertagen en upplevelse beskrivs (Fejes & Thornberg, 2009). Det är skillnad på “man sa att jag var
värdelös” mot “han sa att jag var värdelös”. Om man ser “man sa att jag var värdelös” kan detta
tolkas som att man syftar på hela institutionen skolan eller sin familj, “han” sa att jag var värdelös
syftar mer på att en specifik person sade detta och ger oss en aspekt på upplevelserna. En annan del
är hur man pekar ut “jaget”, exempelvis “Man sågs ju som värdelös”. Där ligger en ton av att alla
tyckte personen var värdelös. Syftet är inte att förminska eller förstora någons upplevelse genom att
analysera ett pronomen men utgångspunkten är hela tiden att titta på hur händelser beskrivs och se
det i förhållande till sammanhanget.

Tredje delen av analysen utgick från frågeställning “Hur framställs skolan genom materialet?” och
ägnades  åt  vad  det  är  som framställs  som  den  återkommande  delen  i  språket  av  upplevelser
exempelvis över kamratrelationer eller den återkommande beskrivningen av bemötande i skolan.
Den  fjärde  och  sista  fasen  av  analysen  innehåller  diskurser  om  upprepade  upplevelser  och
bemötanden  och  därmed  också  saknade  upplevelser  eller  bemötanden,  vad  som inte  skrivs  ut.
Tanken är att när bloggarna skrevs har samtliga skribenter haft fritt fram att skriva om vad som
helst, de diskurser som ändå lyckas återkomma i samtligas texter eller inte tas upp blir därför av
intresse att  studera i  fjärde fasen.  Eftersom skribenterna valt  att  skriva om just  vissa bestämda,
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återkommande teman av allt annat man kan skriva om från skoltiden framträder diskurserna och
olika maktpositioneringar. Exempelvis hade skribenterna från materialet kunnat skriva om en bra
kompis man hade eller upplevelsen av när det gick väldigt bra i skolan, diskursen och fokus ligger
ändå vid den mobbning som skribenterna utsattes för, och genom språket har man valt att skriva om
mobbningen som får utgöra den största delen av utrymmet i deras texter.

I resultat-delen, som följer i avsnitt fyra, presenteras kategorierna mer ingående och där  har vi valt
att ge bloggarna namnen Kalle, Amanda, Patricia, Linda, Anna, Mattias, Peter och Maja. 

2.4 Etiska överväganden
Inom forskning finns etiska principer som bör följas för att skydda den enskilda individen som
deltar  i  forskningen.  Dessa  benämns  samtyckeskrav,  informationskrav,  konfidentialitetskrav  och
nyttjandekrav (Bryman, 2011). Giglietto och Rossi (2012) belyser svårigheterna kring hur forskaren
ska ställa sig till de etiska frågorna gällande internet-baserad forskning. Då detta arbete bygger på
texter  tagna  från  bloggar  uppkommer därmed sådana svårigheter  och  det  kan därför  diskuteras
huruvida de fyra kraven för forskning bör hanteras inom ramen för denna studie. Samtyckeskravet
skulle kunna anses  ej vara uppfyllt då författarna inte är medvetna om att deras texter är föremål för
denna studie.  Textförfattarna har aktivt valt att dela texterna med allmänheten och det kan därmed
antas att de inser potentiella konsekvenser och risker med detta. Vidare kan det därför ses   som
etiskt godtagbart att inom forskning använda texterna utan att först fråga om samtycke. Även om
samtyckeskravet i dess egentliga mening inte är uppfyllt kan det ändå hävdas att textförfattarna
redan gett sitt samtycke genom att texterna finns till för allmänheten.

Trots att textförfattarna valt att dela sin texter offentligt har de inte gått med på att vara del i en
studie (Harriman & Patel, 2014). Därför har vi valt att lägga stor vikt på konfidentialitetskravet. För
att skydda textförfattarna kommer inte namn på bloggarna att anges och det kommer att användas
fiktiva namn i berättelserna från bloggarna för att avidentifiera textförfattarna. Citat kommer inte
heller att användas för att möjligheten att söka reda på bloggarna på nätet ska minska.

Genom att analysera bloggar utan att be om samtycke kan personernas integritet skadas, samtidigt
kan det leda till en väg in till ett område av forskningen som annars är svårt att nå. Perspektivet för
detta arbete, som utgår från personens egna upplevelser,  är relativt nytt och i liten grad undersökt
(Velasquez,  2012).  Så trots  att  studien inte  kan generaliseras  till  en större  population  kan dess
slutsatser leda till  viktig kunskap och vara en ingång till  en viktig aspekt av forskningsområdet
ADHD. Därmed kan studien vara till stor nytta såväl inom de yrkesgrupper som möter personer
med ADHD som för de individer, diagnostiserade med ADHD, som omfattas av ämnet för denna
studie.  Här  kan nyttan  med studien  argumenteras  vara  större  än den skada  som textförfattarna
eventuellt utsätts för genom att de inte givit samtycke till att vara en del av studien (Markham &
Buchanan, 2012).

2.5 Metodreflektioner
När man använder sig av innehållsanalys är det latenta innehållet en viktig del i analysarbetet. För
att  nå det  latenta  innehållet  i  vårt  material  krävdes  en viss  mån av tolkning av bloggtexternas
innebörd (Isaksson, 2011). En tolkning av materialet är nödvändig för att finna en djupare mening
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av innehållet, däremot har vi i så stor utsträckning som möjligt bibehållit kontexten av materialet för
att öka möjligheten för överförbarhet av resultatet och därmed även för att försäkra en god kvalitet
av  studien.  Utifrån  diskursanalysen  å  sin  sida  kan  dessa  tolkningar  förklaras  som att  vi  som
analytiker är en del av de diskurser som framkommer (Hydén, Nilholm & Karlsson, 2003).

Emellertid finns när man analyserar små meningsuppbyggnader, med de diskursanalytiska dragen,
en stor risk att en avgörande mening läggs på något som textförfattaren skrivit något för hastigt eller
utan att reflektera. Ser vi till att det är just bloggar vi valt påverkar även detta eftersom att väldigt
många människor med ADHD inte  bloggar  om dessa upplevelser.  Vad diskursanalysen å  andra
sidan tillför är att den är anti-realistisk och inte har som syfte att vi ska komma fram till en slags
privilegierad sanning av verkligheten. Eftersom diskursanalysen har en konstruktionistisk prägel
anser vi ändå att den går att använda.

Enligt Bryman (2011) påverkas analysens kvalitet likaså av kvaliteten på det material forskningen
bygger på. I detta fall kan det antas att bloggtexternas utformning påverkat studiens kvalitet i såväl
positiv  som negativ bemärkelse.  Texterna är  skrivna för ett  annat  forum än denna studie vilket
medför  en  risk  att  vår  tolkning  av  materialet  ligger  långt  ifrån  den  ursprungliga  tanken  med
texterna. Vi kan ponera att vår tolkning inte är densamma som författarna syftade till i skrivande
stund, hur långt ifrån den ligger är däremot svårt att ha kunskap om då vi som forskare inte har
tillgång till en annan förklaring av materialet än den som finns i texterna. En faktor som är positiv
är att vi med hjälp av innehållsanalysen kunnat nå och analysera dessa texter vilket resulterat i en
egen-uttryckt kunskap om och av en grupp människor som annars kan vara svår att nå (Bryman,
2011).

Däremot innehåller bloggarna endast diskurser av upplevelser från ett fåtal av alla de som växt upp
med ADHD. Därmed kan det inte göras anspråk på någon allmängiltig sanning, vilket inte heller är
syftet med studien. Bloggarna är inte heller bundna till någon specifik tid förutom skoltiden, den
forskning  som  det  redogjorts  för  i  kunskapsöversikten  är  daterad  efter  vissa  år  och  där  det
egentligen blir svårt att koppla forskning till materialet. Specialpedagogiska forskningsfältet blir på
samma sätt oanvändbar då den inte går att koppla till skribenternas bloggar eftersom skribenterna
inte nämner något vare sig om specialpedagogik och inkluderande pedagogisk verksamhet (Fejes &
Thornberg, 2009).

Slutligen vill vi tydliggöra att vår förförståelse av att problem och diagnostisering av ADHD enbart
uppstår när det inte går bra för eleven i skolan till viss del har visats vara felaktig. I denna studies
material kommer det fram att problem och diagnostisering av ADHD kan uppstå även i fokus på
den sociala arenan som utspelar sig i skolan. Analysen av materialet visade även att texterna inte
behandlade just detta område i särskilt stor grad, snarare låg andra aspekter i fokus. Däremot kan
det vara så att denna förförståelse gjort att vi under analysen haft en avig inställning till lärares
agerande och bemötande gentemot elever med ADHD, vilket i sin tur gjort att stort fokus lagts på
sådana resultat. 

Kvalitet
Beroende av vilka metodval som görs i en studie kan kvalitet och forskningspotentialen påverkas
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(Bryman, 2008). Den interna validiteten i en kvalitativ studie står för undersökningens trovärdighet.
Reliabiliteten är att det man undersöker uppnår ett pålitligt och tillförlitligt resultat (Ibid.). I och
med att vi har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt i vårt arbete, att det inte existerar några
sanningar, kan validiteten och reliabiliteten inte uppnås. Vad som istället får stå för den här studiens
kvalitetskriterier  är  trovärdigheten.  Trovärdigheten  sitter  i  en  kvalitativ  studie  genom  dess
pålitlighet,  att  man  så  genomskinligt  som  möjligt  också  möjliggör  ett  granskande  synsätt.
Transparens har möjliggjorts genom att vi fullständigt redogör hela forskningsprocessen genom allt
från problemformulering, urval till att kritiskt granska vår data vid analys av teorier och kopplade
till tidigare forskning. I presentation av resultatet finns en viss transparans men där mängden av data
varit svår att sortera ut. Att inta den studerandes uppfattning innebär för studien att ta del av många,
fylligt beskrivna texter. Olika beskrivningar kan ge bra med detaljspecifik information vilket är en
fördel när man studerar egna upplevelser av den sociala miljön (Bryman, 2008). Vad som däremot
lätt blir till en nackdel är hur pass mycket  av det målande och beskrivande materialet kan göra att
man tappar fokus på själva syftet med studien. Mängden data har försvårat analysen. 

Vi har i analysen samt diskussion och slutsatser tydligt poängterat studiens begränsningar. Val av
analysmetod  framgår  även  den  tydligt  med  reflektioner  om  för-  och  nackdelar,  likaså  vid
presentation av teorier. Läsaren har på det viset möjlighet att genom analysen dels bilda sig en egen
uppfattning och tolkning av materialet  och samtidigt kunna ställa sig frågande till  vårt  resultat.
Datan från bloggarna representerar ett litet antal individers uppfattningar om bemötande och kan
därför inte stå represantiv för en hel population (Ibid). Undersökningen kan heller inte appliceras på
andra miljöer än de som nämns i texterna. Vad som däremot kan göras och står i proportion till
syftet  då  vi  använt  oss  av  tidigare  forskning inom ämnet  är  att  synliggöra  aspekter  av  det  vi
undersöker. 

2.6 Ansvarsfördelning
Vi började arbetet med att formulera ett syfte och frågeställningar tillsammans för att sedan söka
vetenskapliga artiklar inom vårt  kunskapsområde.  Dessa sammanfattade vi var och en. Därefter
började vi med att söka bloggar och vi hittade lika många var som sedan sorterades i en tabell efter
koder och kategorier. Vi läste i samma arbetsmoment om olika perspektiv och teorier som vi kunde
använda.  Arbetsfördelningen blev sedan:

Evelina har arbetat med uppsatsens struktur samt innehållsförteckning, referenslista, avgränsningar,
argument för innehållsanalys,  skrivit  ner våra diskussioner om etiska överväganden, våra urval,
förförståelsen och diskussionen.

Nadia skrev inledning, kunskapsöversikt,  analysmetod, perspektiv och teoretiska utgångspunkter
(socialkonstruktionism, stämplingsteori och systemteori samt argument för och kritik mot dessa),
analysen, slutsats, förslag på vidare forskning.

Abstract, metod, metodreflektion och resultat-delen delades upp på hälften.
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3. Teoretiska utgångspunkter
Eftersom  studien  har  som  syfte  att  synliggöra  personer  med  ADHDs  egna  berättelser  om
bemötandet från skolan genom språket, och problematisera innehållet med att ifrågasätta vedertagen
kunskap,  finns  ett  behov  av  ett  socialkonstruktionistiskt  perspektiv.  Socialkonstruktionistiskt
perspektiv utgår ifrån att samhällsfenomen skapas i sociala, mellanmänskliga situationer. Vad de
olika berättelserna från bloggarna via språket förmedlar, är olika bilder av hur personerna bemöts
från  klasskamrater  och  lärare.  Den  socialkonstruktionistiska  utgångspunkten  behövde  då
genomsyras både som teori och metod då studien dels bygger på innehållsanalys med inspiration av
diskursanalys.  

Studiens frågeställningar inrymmer också pedagogiska delar av skolan som institution och kontext.
För  att  kunna  se  hur  man  pratar  om,  och  vilka  inkluderande  eller  utstötande  processer  som
personerna pratar om utifrån personernas olika versioner av verkligheten, behövs stämplingsteorin.
För att bibehålla fokus från den enskilda ungdomens tillkortakommanden i personligheten, sociala
bakgrunden  etc.  ger  stämplingsteorin  oss  ett  verktyg  till  att  kunna  se  hur  bemötandet  och
kategoriseringarna  från omgivningen istället  spelar  roll  för  hur  ungdomen uppfattas  (Ejrnæs  &
Kristiansen,  2010).  Stämplingsteorin  ger  oss  visserligen  möjligheter  att  titta  på  processer  för
utstötning och avvikande,  men eftersom allt  sker  i  en institutionell  kontext  som skolan  är,  där
ramarna för interaktionen styrs av fler komponenter än bara människorna som ingår i den, finns det
även faktorer som påverkar beteendeproblematik. Det kan röra sig om hur pass skolans klara eller
oklara regler påverkar beteenden, om miljön är präglad av konflikter eller om det är en stödjande
klassmiljö,  man  kan  bland  annat  ta  upp  relationen  mellan  lärare  och  elever  samt  hur
undervisningsformerna  fångar  engagemanget  hos  eleverna  (Nordahl,  Sørlie,  Manger  &  Tveit,
2007).   För  att  få  en  vidare  förståelse  för  hur  sådana  viktiga  omkringliggande  faktorer  också
påverkar  beteendeproblematik  behövs  ett  systemperspektiv  eftersom det  är  i  kommunikationen,
samspelet och inom ramarna för skolans kontext som beteendeproblematiken också uppstår (Ibid.)
Studien  kommer  att  använda  systemteorin  för  att  komma  åt  vilka  föränderliga  delar  av
upplevelserna som skribenterna från bloggarna skriver om och hur dessa har påverkat helheten.
Nedan kommer en redogörelse för ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som vidare övergår till
stämplingsteorin. Sist kommer systemteorin. 

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv
 Det är vi människor som socialt konstruerar vår tillvaro genom de begrepp och utifrån den tidsepok
vi lever i (Payne, 2008). Det kan exempelvis vara så att när någon hälsar på någon okänd här i
Sverige och inte får ett svar tillbaka är det normalt, medan det skulle betraktas som kränkande i ett
annat land. Våra gemensamma handlingar och allas våra olika uppfattningar om verkligheten styrs
utifrån  den  “sociala  kunskapen”  som  vår  sociala  verklighet  består  av  (Ibid.).  Den  “sociala
kunskapen” kan då vara hur man hälsar beroende på vart man är. Tillsammans skapar vi kunskap
genom olika sociala processer, vi delar med oss av allas våra uppfattningar om verkligheten som
sedan befästs till  objektiva sanningar. Vårt beteende kan i den meningen ses vid sådana sociala
regler som vi tillsammans genom sociala processer skapat till att bli vanemässiga och gemensamma
kunskaper.  När  dessa  handlingsmönster  och  sociala  regler  internaliseras,  tillskriver  vi  dem  en
mening som sedan blir bärande och vägledande till ett legitimt system. Man kan likna processen vid
en spiral där vi människor växer upp bland dessa sociala kunskaper och förståelser som snurrar
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vidare till att institutionaliseras och legitimeras för att sedan utgöra ett föränderligt skapande och
omskapande av strukturer, som sedan omskapar eller skapar de sociala regler vi omges av (Payne,
2008).
19
Lindqvist, Markström och Rosenberg (2010) menar att man kan säga att avvikelser och själva synen
på psykisk sjukdom likaså är kontextbundna till den tid vi lever i. Med det resonemanget förklaras
att vad som anses normalt eller avvikande idag skiljer sig från vad vi ansåg normalt och avvikande
förr i tiden (Angelöw & Jonsson, 2000).

Den  negativa  dimensionen  av  avvikande  beteende  medför  ett  utanförskap  som  skapas  av
inflytelserika grupper i samhället och omgivningen. Den inflytelserika gruppen bestämmer vad som
är eftersträvansvärt och de som inte faller inom ramen för det faller utanför med fördömanden och
negativa  sanktioner  som  följd.  Så  länge  handlingarna  värderas,  bedöms  och  tolkas  i
mellanmänskliga relationer utifrån rätt och fel, normalt eller ej etc kommer avvikande beteenden
alltid att finnas. Handlingarna i sig är inte avvikande så därmed kan sägas att samhället producerar
avvikande  beteende  (Angelöw  &  Jonsson,  2000).  Det  finns  allt  utifrån  kulturella  synsätt  till
generella  normer  och  värderingar  som  vi  samhällsmedborgare  tar  för  givet,  och  som  våra
föreställningar  om vad  som är  avvikande  influeras  av.  Själva  kulturella  synen  på  vad  som är
avvikande  varierar  över  tid.  Socialkonstruktionismen  kan i  sammanhanget  av  psykisk  sjukdom
förklaras som bunden till en hos mänskligheten underliggande drift att kritisera och analysera och
ifrågasätta det som kan ses som en samhälleligt vedertagen kunskap. Eftersom denna kunskap är
utformad under en lång tid och utifrån den kultur och sociala kontext som samhället existerar i kan
psykiska sjukdomar inte förklaras enbart utifrån en social förklaringsmodell (Lindqvist, Markström
& Rosenberg, 2010).

Vidare i samma resonemang kan funktionshinder-begreppet relateras till hur miljön framställs som
viktigare  än  i  den  medicinska  modellen  över  funktionsnedsättningar.  Funktionshinder  ses  som
miljörelativ och grundas i samspelet mellan individen och miljön och kan därför definieras som
relationell.  Med  andra  ord  kan  funktionshinder  uppstå  i  en  situation  och  upphöra  i  en  annan
(Lindberg  & Grönvik,  2011).  Avbryter  den  enskilde  plötsligt  en  aktivitet  kan  funktionshindret
upphöra beroende på intentionen och miljöns egenskaper i omgivningen (Ibid.)

Kritik har riktats emot att man inom akademiska studier intar socialkonstruktionistiskt tänkande i all
slags forskning och därmed drar en hel del korrekt forskning eller verkliga händelser över en kam
och förklarar de ogiltiga. Problemet blir som kritiken föregår, att det mesta kan ses som en social
konstruktion dit tolkningarna spelar en viktig roll. 

I  och med att socialkonstruktionismen däremot ifrågasätter vedertagen kunskap om verkligheten
med sitt filosofiska antagande att vi aldrig kan ha någon slags objektiv kunskap om verkligheten,
ställer detta den sociala, historiska och tidsmässiga aspekten i fokus. Det är i det sociala, historiska
och tidsmässiga sammanhanget genom språket som kunskap om verkligheten existerar (Bjereld,
Demker & Hinnfors, 2009). Det vi gemensamt definierar som avvikande eller normalt sker genom
interaktionen, hur vi genom språket skapar våra sanningar och meningar (Heidegren &Wästerfors,
2008). Eftersom det är utifrån språket som vi människor socialt konstruerar vår verklighet är språket
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av viktig betydelse och fungerar därför gemensamt med stämplingsperspektiv som också tar upp
språkets betydelse (Börjesson, 2003). Inom stämplingsteorin tillförs samma problem om avvikelser
ett konsekvens-tänkande, mer specifikt som en etikett, vilken omgivningen i sitt bemötande fäster
på människor som avviker (Heidegren & Wästerfors, 2008). En avvikelse blir då exempelvis inte att
väcka uppmärksamhet med att vara förbannad, ha svårt att sitta still eller genom att vara orolig,
fokus flyttas till att se vilka människor i situationen som etiketterar och sätter etiketter på de sociala
processerna som införlivar avvikelserna. Avvikelser i sociala processer skapas genom typifieringar,
generaliseringar och genom att använda sig av stereotypier (Becker, 2006). En förutsättning för att
betraktas  som udda eller  annorlunda måste  enligt  Becker  innebära att  man bryter  mot reglerna
(Ibid.). Avvikelsen blir det sociala regelbrottet och utan att någon uppmärksammar regelbrottet finns
ingen avvikelse. Inom interaktionismen är man intresserad av att istället för att undersöka varför
människor bryter mot sociala koder, ställer man sig frågan varför människor reagerar på avvikelsen
(Ibid.).

När en person blir avvikare eller regelbrytare sker det enligt Becker genom en avvikar-karriär som
stegvis  befäster  den  avvikande som avvikare genom en process  i  samspel  med sin omgivning,
socioekonomiska bakgrund och sociala koder. På samma sätt som en karriär görs som regelbrytare
finns det enligt Becker en karriär för regelmakare (Heidegren & Wästerfors, 2008). Vad Becker
menar är att en regel aldrig uppkommer ur tomma intet. Regler etableras först efter att någon eller
några pekar på ett samhälleligt problem som det sedan krävs en samstämmig, allmän hållning till,
för att regeln ska få fäste och tillämpas. När den väl fått fäste har moraliska entreprenörer i sin
skapelseprocess lyckats peka ut vad som är felet, få allmänheten att inse felet för att sedan skapa en
åtgärd åt problemet. Detta inkluderar även professionella felfinnare som ägnar sina dagar åt att hitta
fel. Kritik har riktats mot Beckers karriärer som bland annat tar upp hur pass skräddarsydda hans
teorier  är  för  just  marijuanarökare  och  lagen mot  den.  Det  finns  mot  marijuanarökare  en  stor,
folkligt gemensam syn på rökning av marijuana som ett brott, medan det saknas en liknande stor
samstämmig,  samhällelig  syn  på  te  x   att  inte  ta  i  hand  när  man  hälsar  menar  kritikerna.  I
undersökningen  om  ungdomar  med  ADHDs  upplevelser  av  bemötandet  finns  visserligen  en
etnometodologisk ansats, men där det däremot finns en vedertagen allmän och professionsinriktad
syn på ADHD-diagnosen och normbrottens avvikelser.   

3.2 Systemteori
Kärnpunkten i social systemteori är att individen påverkar miljön lika mycket som miljön påverkar
individen  (Payne,  2008).  Om man undersöker  en skolklass  exempelvis  fungerar  alla  delar  som
relationer,  kommunikation,  skolans  regler  etc  tillsammans  som  en  helhet,  d.v.s  som  som  en
skolklass. Delarna av helheten samverkar, relationerna exempelvis mellan en lärare och en elev är
så pass viktiga delar i elevens skolgång att den skulle kunna vara avgörande för om eleven kan ta
till sig undervisningen eller inte. Om läraren behandlar eleven orättvist med att exkludera eleven,
påverkar detta elevens skolgång. Om läraren sedan skulle uppmärksamma sitt bemötande och börja
agera annorlunda mot eleven med inkluderande och inbjudande pedagogik, skulle en förändring i
elevens skolgång uppstå.   Fyra begrepp kan mer ingående förklara det sociala systemet genom att
använda klassrummet som exempel.  Primära objekt är de elever och lärare (aktörer) som deltar i
undervisningen. Objekten å sin sida behöver nödvändigtvis inte vara endast eleverna och lärarna,
primära  objekten  kan också  bestå  och omges  av  de  aktiviteter  som gruppen sysslar  med,  som
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matematik eller slöjd. Det sociala systemet består även av olika kvalitéer, exempelvis kan klassen
vara exkluderande och sluten medan det sociala systemet i hemmet är inkluderande och mer öppen.
Detta  innebär  att  de  olika  sociala  systemens  kvalitéer  är  attributen som även kan påverkas  av
relationerna mellan elever, lärare och dess kvaliteter. Kort sagt påverkar mönster och strukturen
ungdomars beteenden, väljer man att förändra kontexten som ungdomar interagerar med, kan även
problematiska beteenden förebyggas och förändras (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007).
Att använda systemteori utan att ta hänsyn till ännu fler faktorer som familjerelationer, uppväxt etc
kan  påverka  vårt  systematiska  tänkande  om endast  skolan  som system.  Likaså  inkluderas  inte
aspekter som klass, kön och etnicitet i arbetet vilket kan påverka de olika skribenternas upplevelser.
Att vara kvinna med ADHD som återberättar om sin skoltid skiljer sig från en mans upplevelser,
eftersom diagnosen inte ställs på samma sätt.

4. Empiri
4.1 Resultat
I  detta  avsnitt  kommer  bloggtexternas  innehåll  att  presenteras  i  fem  kategorier.  Kategorierna
benämns:  Kamratrelationer  och  tillhörighet;  Skolan;  Minnen  av  bemötande;  Delaktighet  och
acceptans;  och  Synen  på  sig  själv.  Kategorierna  har  formulerats  utifrån  de  huvudfrågor  som
gemensamt förklarar den centrala innebörden i materialet. Med andra ord har de olika kategorierna
ett  tydligt  samband  till  varandra.  Gemensamt  för  flertalet  kategorier  är  att  berättelserna  de
innehåller  utspelar  sig  inom skolans  väggar  medan  fokuset  i  dem ligger  på  andra  ämnen  som
bemötande,  självbild  och sociala  relationer.  Kategorin  skolan  å  sin  sida  syftar  på  en mer  snäv
innebörd med fokus på skolan i sig, där sociala relationer i viss mån är exkluderade.

Nedan följer en mer ingående presentation av kategorierna och dess innehåll.

4.1.1 Kamratrelationer och tillhörighet
I samtliga texter används ord som mobbning, utanförskap, utfrysning och psykiskt samt fysiskt våld
när det talas om relationer till klasskamrater och andra elever under skolperioden. Kalle skriver hur
klassen till  en början var något han mådde bra av vilket förändrades när han tog ställning och
försvarade en kompis. Efter detta vände sig allt folk emot honom och pratade skit bakom ryggen på
honom. Det framkommer av texterna att Kalle inte är ensam om att ha fått andra elever emot sig
efter att ha försvarat en kompis. Amanda berättar om en liknande händelse där hon fick sina tidigare
kompisar  emot  sig  efter  att  hon  själv  tog  ställning  när  en  kompis  till  henne  blev  utsatt.
Textförfattarna talar fortlöpande om hur andra elever viskade bakom ryggen, skrattade, pekade och
skrek fula saker. Amanda beskriver utfrysningen och ignorans av tidigare vänner, Kalle skriver att
han inte hade någon att vända sig till i klassen längre och Linda berättar att hon spenderade stor tid
gråtandes  inne  på  toaletten  på  skolan.  I  Amandas  blogg beskrivs  kamratrelationerna  på  skolan
genom  skolåren  med  ord  som  mobbning,  kränkande  ord  och  handlingar.  Det  återberättas  om
tillfällen där klasskamraterna viskat bakom ryggen för att sedan brista ut i gapskratt och pekandes
skrika fula saker efter henne, tillfällen där hon möttes av skåpet nedkladdat med majonnäs, väggar
nedklottrade med hennes namn och tillhörande tråkiga texter eller tillfällen där hon av hennes förra
bästa vänner möttes av total utfrysning och ignorans.

Anna beskriver att hon efter 12 års ålder började känna igen tecken på ADHD och att hon efter det
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fick mycket problem med kompisar. Både Kalle och Amanda kände sig utanför i skolan och började
skolka efter att de började ignoreras i kompisrelationer och efter att mobbningen eskalerade. För
Kalles del handlade skolkningen också om att han hade svårt att koncentrera sig. Kalle berättar att
han ansågs äckliga av sina gamla vänner. Amanda reagerade på sitt namn på väggen med tråkiga
texter intill. För Peter började hans nedförsbacke när han började en ny klass där han blev mobbad,
ignorerad  och utfryst.  Allt  började  när  han  bytte  klass  från  6an till  7an  och hans  gamla  klass
splittrades. Peter beskriver det som att komma till en helt ny plats där man inte kände någon. Ingen
från hans förra klass pratade längre med honom, ingen hälsade och kollade inte ens på honom och
det var en jättejobbig tid. Vid lunch åt han alltid själv, ibland gick han inte ens och åt eftersom alla
stirrade, om han åt och satte sig bredvid några började de ifrågasätta varför han satt där. Med tiden
blev mobbningen värre, vid ett tillfälle blev han nedslagen tills han låg skakandes och grät för att
han var så rädd. Peter skriver i sin blogg att det var bland det värsta som hänt honom.

Linda skriver att mycket tid spenderades gråtandes inne på toaletten på skolan. Hon beskriver sin
skolgång  med  ord  som  svårt  präglad  av  utanförskap.  Hon  tyckte  inte  att  hon  platsade  bland
skolkamraterna och ansåg sig vara mindre värd.

Maja skriver att hon är väldigt känslig och lätt tar saker personligt även fast människor hon möter
inte tror detta. När hon var liten började hon ofta gråta av andras kommentarer och blev därför än
mer retad. Hon beskriver att hon började bygga upp en fasad för att andra inte skulle se att hon tog
åt  sig.  Hon  har  lärt  sig  att  vända  kommenterar  till  något  positivt  för  henne  men  det  finns
kommentarer som fick henne att bli ledsen. Ibland kunde hon inte se förbi glåporden utan skämdes
istället. Maja skriver att hennes kompisar måste vara lugna för att hon ska kunna få kontroll över
olika situationer. Hon skriver även att känslan av att andra förstår henne är viktig, något som är
väldigt sällsynt för henne. Hon har svårt att lita på andra människor.

Sammanfattningsvis berättas det av skribenterna från bloggarna om hur mobbning och utanförskap
påverkade deras kamratrelationer,  synen på skolan,  synen på sig själv och frånvaron. Kalle och
Amanda beskriver hur deras syn på skolan påverkades av mobbningen och att  man då började
skolka.  Maja  berättar  om hur  hon skämdes  och  tog  det  personligt  när  klasskamraterna  ropade
glåpord efter henne. Vad Maja behövde var förståelse från omgivningen, vilket hon hade svårt att
hitta. 

4.1.2 Skolan
Bland textförfattarna talas det om skoltiden genom att använda ord som svårigheter, ingen hjälp och
skolkande. Patricia berättar däremot att det fanns en lärare som tog henne på allvar, som såg henne
och stöttade henne. Det var den läraren som gjorde att hon orkade kämpa genom skolan och genom
uppväxten. När läraren var tvungen att sluta på skolan beskriver hon att hennes tillvaro brast. Det
var bara några få vuxna som gav stöd och accepterade henne under uppväxten, varav läraren var en
av dem. Trots att det minimala stödet var påfrestande under barndomen och uppväxten var det just
det som gjorde skillnad för henne. Patricia hade stora svårigheter i skolan. Hon skriver att hon sågs
som ett jobbigt barn, arbetsam och motsträvig. Hon lärde sig varken att skriva eller räkna och blev
bemött som ett problem. Hon skriver att hon hatade alla lärare för att de inte tog henne på allvar och
för att hantera den jobbiga skoltiden blev hon en orädd pajas.
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Mattias berättelse om sin skoltid håller en annan ton där han hade önskat att skolan gav honom mer
stöd. Han skriver i sin blogg att han är förbannad över bristen på stöd för just elever med ADHD.
Han anser att om han hade fått det stöd som behövs hade han inte behövt leva med självförtroendet i
botten. Med rätt stöd hade han kunnat nå sina drömmar, berättar han. Han kände sig missförstådd
när han störde undervisningen och vuxenvärlden inte såg vad han behövde. Linda tyckte inte att hon
platsade bland skolkamraterna och ansåg att hon var mindre värd tills hon helt enkelt började att
skolka och ignorera skolan.

Kalle skriver att han genom skoltiden hade koncentrationssvårigheter på grund av sin ADHD vilket
gjorde att han skolkade mycket. Kalle fick höra ofta att om man inte klarar skolan kommer man
aldrig att bli något, han fick höra det från sina klasskamrater och från sina lärare. Lärarna sa att om
han inte skulle bli något, om han inte skötte skolan så skulle han inte klara av vuxenlivet. Detta
gjorde att Kalle tappade förtroendet för skolan helt och beskriver skoltiden med ord som frustration,
rastlöshet  och  tristess.  Kalle  mådde  inte  alls  bra  och  hans  mentor  gick  in  i  väggen  och  blev
sjukskriven, detta gjorde att det plockades in massa olika vikarier under tiden, som Kalle beskriver
lärde ut fel saker och kränkte Kalle själv vid två tillfällen. Det var kaos i klassen. Kalles mentor
kom till  slut  tillbaka från sjukskrivningen och med rektorn försökte de styra  upp stämningen i
klassrummet för att öka trivseln. Kalle längtade till ett vanligt jobb, det var hans dröm eftersom det
är en helt annan social miljö. På jobbet kan man vara sig själv, skriver Kalle, utan att någon stör sig
på det. Man får jobba fysiskt vilket han föredrar.

Amanda sökte sig mer och mer till skolans hörn och trappuppgångar under mobbningen där hon
slapp träffa alla, där hon kunde få vara ifred. Det var ungefär här som Amanda började gå ifrån
lektioner och skolka. I sju månader gick hon inte till skolan överhuvudtaget och vid den tidpunkten
reagerade lärarna som rapporterade frånvaron till Amandas föräldrar och Amanda tvingades tillbaka
till skolan. Amanda beskriver hela hennes skolgång som kantad av psykisk grov misshandel vilken
gjorde att hon inte orkade eller kunde klara av grundskolan eller gymnasiet. Hon uttrycker i sin
blogg orättvisan och frustrationen över att några få människor har rätten att förstöra hela hennes liv.
Anna skriver om sin skolgång där hon efter 12 års ålder började känna igen symptom på ADHD och
fick därefter mycket problem i skolan. På lektionerna hade Anna svårt att hänga med, hon berättar
hur olika ljud eller att det sprang omkring klasskompisar i klassrummet som gjorde att hon kom av
sig och tappade koncentrationen.  Anna bytte  skola under  hennes  uppväxt  vilket  gjorde att  hon
byggde upp förhoppningar på att allt skulle bli bättre. Det blev det inte så hon slutade att gå till
skolan. Tiden på skolan när det var rast beskriver Anna var skit. Hon försökte hänga med de andra
men det inte var lätt när hon inte fick vara med.

Maja skriver om hur hon vid 8 års ålder slutade gå i skolan. Hon hade stora problem med ångest och
rädsla. Efter ett tag började hon gå dit igen med en förälder som trygghet och stöd. Med parallell
kontakt med barnpsykiatrin minskades förälderns närvaro successivt under två år. Hon förklarar det
som att hennes då oupptäckta diagnos spelade stor roll i hennes problem att gå i skolan själv. Maja
förklarar att det var jobbigt att tala om hennes koncentrationssvårigheter med vikarier. Hon tänkte
att vikarierna skulle förstå att hon var i behov av ett annat bemötande än de andra eleverna fast hon
inte sa något. Hon förklarar att det ofta slutade i konflikter och att hon lämnade klassen. Hon kände
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sig missförstådd och undrade hur någon som inte förstod henne skulle kunna hjälpa henne.

Hon tycker att det är bra att hon har möjligheten att få gå ifrån en lektion en stund om hon är på väg
att få ett utbrott. Det underlättar även för henne att få lyssna på musik under lektionerna. Under
högstadiet klarade hon inte att delta på lektionerna om hon inte fick ha musik, utan musiken störde
hon istället klasskamraterna. Detta förklarar hon hänger ihop med hennes koncentrationssvårigheter.
Om hon inte hade tillgång till musik kunde det ibland hjälpa att rita under lektionerna. Musiken
kunde hon använda när hon glömt ta medicinen och ändå klara av skoluppgifterna. Maja beskriver
hur motstånd får henne att vilja ge upp, speciellt inom skolan. Om något känns tungt har hon det
svårt att kämpa på och vill helst ge upp på en gång.

För  att  sammanfatta  skribenternas  beskrivelser  om  skolan  är  utmärkande  drag  som innehåller
svårigheter, koncentrationssvårigheter, behov av extra stöd och frånvaro. Patricia nämner en viktig
lärare som betydde mycket och hjälpte henne, när läraren slutade fick hon svårt igen i skolan. Kalle
hade  svårt  att  koncentrera  sig  och  gick  i  en  stökig  klass,  Amanda  sökte  sig  till  skolans
trappuppgångar efter år av mobbning som tillsut resulterade i att hon inte gick till skolan alls på sju
månader. Maja hittade egna lösningar på hur hon kunde hänga med i skolan och lyssnade på musik
för  att  kunna  koncentrera  sig.  Vid  tillfällen  då  vikarier  ersatte  ordinarie  lärare  uppstod
komplikationer med hennes musik, vikarierna förstod henne inte, det blev konflikter och slutade
med att hon lämnade klassen. 

4.1.3 Minnen av bemötande
Återkommande ord som beskriver bemötandet eller upplevelser från skoltiden av skribenterna är
olika former av rädslor, negativa bemötanden, oförståelse och utanförskap. Vad som också kommer
fram är en tidpunkt för när deras ADHD-diagnos utreds. Mattias beskriver frustration som en stor
del av hans vardag, ofta frustration över svårigheten att koncentrera sig. Mattias kände att han hade
behövt hjälp att hitta motivationen. Han skriver att man kan komma långt på kunskap och förklarar
en  önskan att  man talade  mer  om ADHD och det  stöd  som finns  att  få.  Han skriver  även att
föräldrarna länge slet med att få stöd och hjälp, men att de endast fick konstiga råd. Han uppfattades
som allmänt stökig och en buse som “bara” behövde koncentrera sig lite. Mattias berättar att han
kände behovet av någon som hjälpte honom att motivera rätt.

Linda skildrar tiden under tonåren som att hennes ADHD gjorde att människor i hennes omgivning
inte förstod henne. Hon fick en vuxen kontakt på BUP men upplevde inte att personen förstod
henne och struntade i den kontakten. Hon mådde otroligt dåligt, kände sig misslyckad och vände sig
till vänner i dåliga kretsar.

Både Amanda och Annas berättelser  innehåller  en tidpunkt  för när de fick sin ADHD-diagnos.
Amanda  skriver  att  när  mobbningen  var  som  värst  utvecklade  hon  ätstörningar,  hade
självmordstankar, tvångstankar och utvecklade social fobi med brist på tillit till människor. Hon var
rädd för att vara ensam. I hennes blogg står det hur obeskrivligt det är att bli totalt nonchalerad av
sina klasskamrater, att ingen pratar med en. Under perioden från att vara tyst och tystlåten blev hon
aggressiv och hämnades någon av mobbarna, hon beskriver slagen hon matade som en känsla av
lättnad men rädsla. Egentligen ville hon skjuta allihop. Här började man utreda henne för ADHD.
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Anna återberättar i sin blogg om en särskild händelse då hon väl tagit sig upp ur sängen för att gå
till skolan möttes av några äldre ungdomar som stoppade henne vid ingången. Folk skrattade när
hon gick förbi bakom ryggen och pekade. Anna sa det värsta tänkbara till en av killarna som blev
tokig och tryckte ner henne i golvet. Nästa gång de träffades gav hon honom en smäll i ansiktet så
hennes hand bröts och ungefär där började hon att utredas för ADHD efter att rektor, lärare och
hennes föräldrar kopplades in. Hon skriver i sin blogg att hon inte ångrar någonting förutom att
samtalen med rektorn och föräldrarna var väldigt jobbiga. Först där vid den smällen började det
dyka upp att  hon kanske  kunde ha ADHD, hon skriver  vidare och undrar  hur  mycket  ska det
egentligen ska krävas för att vuxna människor folk med utbildningar ska uppmärksamma det mest
självklara över en diagnos.

Peter återberättar en specifik händelse då han vanligtvis i skolan några gånger i veckan slogs ner,
blev knuffad på och han var rädd att gå till skolan. Vid ett tillfälle slogs han ner i matsalen och alla
stod och tittade på. Han skakade av rädsla och ville inte mer gå till skolan. Maja skriver att ADHD
inte  är  en  dans  på rosor.  Att  läsa  böcker  som hon finner  intressanta  och att  få  vända sig  in  i
musikens värld har hjälpt henne och haft stor betydelse i hennes liv, hon beskriver att hon kan få
vara någon annan en liten stund. Maja skriver att hon är väldigt målmedveten och vet vad hon vill
och behöver. Hon upplever att alla i hennes närhet inte förstår att det är för hennes eget bästa hon är
så bestämd med att få sin vilja igenom. I skolan fungerar det bäst för henne att få ha musik på, även
om det är genomgång. Hon förklarar att hon mött flera lärare som inte förstått att det hjälper henne
att koncentrera sig utan istället blivit arga. Hon säger att det är frustrerande att vara missförstådd.

Maja beskriver hur uppretad hon blir när människor hon möter förklarar saker som för henne redan
är  så  självklara.  Hon  tycker  inte  att  de  förstår  att  hon  har  koncentrationssvårigheter,  inte
inlärningsproblem.  En av  hennes  största  önskningar  är  att  människor  skulle  förstå  henne.  Hon
skriver att minsta ljud i ett klassrum låter flera gånger högre än vad det faktiskt är, att det gör henne
arg och frustrerad. En rörelse eller händelse som uppfattas som liten för den som gör den blir för
henne så mycket större och hon tappar lätt fokus. Musiken är hennes stora hjälp, både i skolan och
andra situationer som medför många intryck. Musiken innebär ett lugn för Maja. Maja anser att det
är få lärare som förstår vad ADHD innebär. Under gymnasiet började det gå utför i skolan och hon
ansökte för särskilt stöd utan att få någon hjälp. Hon skriver att hon till och med fick sänkta betyg i
några ämnen. Hon hade endast två lärare som gav henne stöd och som förstod hennes behov.

Sammanfattningsvis beskriver skribenterna om bemötandet eller upplevelser från skoltiden i olika
former av rädslor, negativa bemötanden, oförståelse och utanförskap. Mattias och sin familj stred
för stöd i skolan utan framgång. Linda tog upp hur det känns när omgivningen inte förstår henne,
inte ens BUP förstod henne och hon kände frustration. Amanda och Anna berättar om tidpunkten för
när deras diagnos av ADHD ställdes, hur mobbning och utanförskapet, alla slag och glåpord till sist
gjorde att  Amanda agerade  ut  och fick  sitta  hos  rektor  och lärare.  Anna utvecklade socialfobi,
ätstörningar och självmordstankar.

4.1.4 Delaktighet och acceptans
När Linda och Kalle i sina bloggar skriver om när det går bättre och känner sig mer delaktiga i
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skolan och med kompisar använder de ord av extra stöd och byte av kompisgäng. Linda skriver att
hon till slut fick hjälp och fick plats på ett boende där hon fick gå i en skola med extra stöd anpassat
för att hon med sin diagnos skulle klara av skolan. Det gjorde att hon kunde koncentrera sig på
skolan och det började gå bättre för henne.

Kalle beskriver hur de i skolan fick göra en hel del åtgärder mot den stökiga miljön i klassen där de
kom överens om vissa ordningsregler, men som de personer som Kalle umgicks med inte ville följa.
Kalle bytte då kompisgäng och började umgås med ett annat kompisgäng. Nu skolkade Kalle inte
lika mycket och var mer i skolan.

Peter återberättar om först när han blev mobbad i skolan och att hans mamma sedan bestämde sig
för att de skulle flytta och Peter byta skola, så blev allt bättre. De var mycket trevligare på den nya
skolan och där blev han inte mobbad, men eftersom att mamman inte ville bo kvar flyttade de igen
och Peter bytte till en ny skola dit han återigen blev slagen och knuffad på. Några år senare vid
tillfället då han gick ut med att han var homosexuell beskriver han att allt blev annorlunda, han blev
som en helt ny person och han hade nu ökad självkänsla och kunde stå emot mobbningen på ett
annat sätt. Han hade sina vänner och sin familj. Maja skriver i sin blogg att när hon började lyssna
på musik gick det bättre i  skolan och hon kunde koncentrera sig bättre,  utan musiken i öronen
fungerade ingenting.

När  skribenterna  kände  sig  delaktiga  och  accepterade  kan  sammanfattningsvis  återges  med
omkringliggande förändringar så som extra stöd i skolan och ändrade kompisrelationer. Linda fick
extra stöd genom hjälp med flytt och boende medan Kalle nämner hur han bytte kompisgäng  och
det gick bättre i skolan. Peter beskriver att när han gick ut med att han var homosexuell så blev hans
självkänsla bättre och kunde parera mobbningen med stöd från hans nära och kära. Maja skrev att
när hon hittade musiken kunde hon koncentrera sig bättre och följa med i undervisningen. 

4.1.5 Synen på sig själv
Skribenterna  till  bloggarna  använder  återkommande  ord  som  dålig  självkänsla  eller  dåligt
självförtroende för att beskriva sig själva under tiden i skolan. Mattias beskriver att skoltiden i hans
liv har resulterat i dålig självkänsla och att han inte vågar göra allt som han vill göra. Han har tro till
sig själv när det gäller vissa saker men det dåliga självförtroendet och självkänslan gör att han i
många situationer inte  litar  på att  han klarar av dem. Både Patricia och Linda skriver även att
resultatet efter utsattheten och mobbningen gav de en känsla av att det var något fel med dem.

Amanda skrev om situationen som gjorde henne till ett monster efter år av mobbning då inget blev
som förr. Hon beskriver sig själv och sina personliga egenskaper med att hon var tyst och tystlåten
till en början, vilka hon också ser som en bidragande faktor till att just hon blev utvald att hackas
på. Hon är idag skadad för livet med självkänslan i botten. Anna drar också mobbningen till hennes
individuella egenskaper som liknar Amandas där hon förklarar sig själv i sin blogg som ett enkelt
mål att mobba för att hon upplevde sig sticka ut i mängden.

Maja skriver om att hon fram till diagnosen tänkte på sig själv som att hon endast hade svårt med
självkontroll och grupparbete. Hon skäms över att hon ibland måste bevisa att hon har en diagnos.
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Hon skriver att om folk kallar henne dum eller ADHD-barn eller liknande i skolan så tar hon åt sig
och skäms mycket. Maja kämpar med att förstå vad lärarna säger eller berättar, gånger när hon har
svårt att förstå beskriver hon det som att hon känner sig så värdelös att hon nästan börjar gråta. En
del saker vet hon att hon är bra på och som hon klarar av men det finns en del av henne som önskar
att hon klarade av andra saker och längtar efter att få beröm för något hon är duktig på. De saker
hon vet att hon är bra på vågar hon inte visa för hon är rädd att någon ska ge henne ett brutalt
uppvaknande och säga att hon är dålig. Maja förklarar att hon blir ett monster om någon kommer åt
något känsligt, hon tappar självkontrollen och blir någon helt annan än sig själv.

Maja funderar över varför det tog sådan lång tid innan hon fick sin diagnos. Hon läser sina journaler
och ser att det talas om koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och dålig motorik redan fem år
innan diagnosen blev ställd. Hon säger att det förklarar så mycket och ställer frågan om det hade
gått bättre för henne i skolan om hon fått hjälp redan i början. Planering är a och o för Maja. Hon
mår bäst av att planera sin vardag och mår otroligt dåligt när hennes planer inte går att genomföra
eller går i kras. Kopplat till hennes koncentrationssvårigheter skriver hon att hon ofta dagdrömmer,
hon kan inte koncentrera sig, börjar tänka på annat och det är svårt för andra att få kontakt med
henne. Detta blir ofta problematiskt i skolan.

För att sammanfatta hur skribenterna såg på sig själva kan ord som dålig självkänsla och dåligt
självförtroende stå för det. Mattias vågade inte göra sådant som han ville eller önskade eftrsom han
hade dålig självkänsla och inte trodde på sig själv. Han kopplar det till att om bara någon hade hört
och hjälpt honom hade han inte behövt känna så. Både Patricia och Linda skrev om hur resultatet
efter mobbningen gav de en känsla av att det var något fel med dem. Amanda och Anna såg sina
personliga egenskaper som orsak till mobbningen, att de var enkla mål att ge sig på. Maja beskrev
hur hon verkligen försökte förstå vad lärarna sa men att hon inte kunde, detta gjorde att hon kände
sig värdelös. 

4.2 Analys
4.2.1 Kamratrelationer, tillhörighet och synen på sig själv.
Konstitutiva sanningar från berättelserna återges genom de detaljspecifika platser och händelser
som  mobbningen  ägde  rum  i,  och  gemensamt  för  de  alla  är  att  de  utspelades  i  skolan.
Återkommande  i  berättelserna  framträder  avvikelse-diskurser  om  mobbning,  utfrysning  och
ignorans  där  positioneringarna  ständigt  ligger  i  fatet  för  hur  personernas  egna  individuella
egenskaper  kolliderar med  interaktionen  inom  skolans  institutionella  ramar.  Med  tanke  på  att
skribenternas bloggar som är tagna från helt olika bloggforum visar materialet på att stor plats i
textflöden  ägnats  åt  att  skriva  om just  mobbning.  Samtliga bloggare  från  materialet  använder
begrepp  som  utanförskap,  mobbning  och  utfrysning  för  att  beskriva  sina  upplevelser  av
klasskamraterna från skoltiden. Eller rättare sagt i första meningen när man ska presentera sig själv
och  beskriver  skolåren,  följs  ordet  av  begreppen  utanförskap,  mobbning  och  utfrysning.  Det
framgår tydligt i materialet att upplevelserna om mobbning och utanförskap framställs som något
normalt för personerna och begreppen får en normerande innebörd. Peter beskriver exempelvis att
han var så van vid mobbning och att det var normalläge, han visste inget annat. Amanda beskriver
sig  själv  i  sin  blogg  som  en  tystlåten  och  tillbakadragen  person  som  förvandlades  till  ett
utåtagerande monster efter åren av mobbning och utfrysning. Det ges stort utrymme i texterna åt att
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beskriva  upplevelserna  av  utanförskapet.  Hydén  (2005)  skriver  att  psykiskt  funktionshindrades
begränsningar i mellanmänskliga relationer i kombination med identitet och kroppsbilden skapar
avsevärda delaktighetsinskränkningar. En hindrande faktor för inkludering och delaktighet är den
rädsla  och fördomar tillsammans med personernas  egna och andras negativa förväntningar  som
uppstår i mellanmänskliga relationer. Inlärningsförmågan inom skolans värld kan på samma sätt ses
som en ständig kommunikation med miljön och utifrån det vara situationsbetingat. Skolmiljön kan
för vissa elever vara starkt stressrelaterad vilket i sin tur blockerar inlärningen (Hydén, 2005). Flera
av  bloggarna  innehöll  ord  som starkt  relaterade  till  hur  mobbningen och  utfrysningen skapade
rädsla för skolan och som gjorde att de började skolka, inte kände sig delaktiga i de andras skola
och som sedan växte till en hög av frånvaro. Anna berättar om hur hon var en lätt måltavla för
mobbarna att ge sig på henne. Anna beskrev sig själv med att hon stack ut i mängden och säkert
därför hon blev mobbad. Samtliga bloggare nämner också begrepp som dåligt självförtroende och
dålig självkänsla vilket är utmärkande begrepp som används för deras syn på sig själva och som de
tänker orsakade mobbningen och utanförskapet. Både Amanda och Linda återger sina personliga
egenskaper som orsak till mobbningen, att de som mobbade gav sig på dem på grund av att de var
tystlåtna eller inte passade in. ADHD diagnosen nämns i berättelserna som något som andra inte
förstod sig på och att man därför var missanpassad. 

Mobbningens normerande relateras sedan till diagnosen ADHD på tre sätt: dels där skribenterna
uttrycker sina individuella egenskaper kopplade till diagnosen som orsaken till mobbningen. Den
andra aspekten som kommer fram är hur diagnosen blir till på grund av mobbningen. Den tredje
aspekten som tas upp är hur oförståelsen för diagnosen ADHD medförde missanpassningar och
därmed orsak till mobbningen. 

Linda och Amanda målar upp en bild av hur skolans hörn, toaletter och trappuppgångar var deras
tillflykt och tillhörighet. När mobbningen hade gått så långt av en händelse var när de äldre killarna
gav sig på Linda. Hon agerade ut och slog ner den ena av dom. Därefter blev hon utredd för ADHD.
Becker (2006) menar att  det endast är när någon bryter mot reglerna som avvikelsen uppstår, i
Lindas fall blev det vid tillfället hon utåtagerade. För Amandas del var det tvärtom, hon var för
tystlåten.  

Bland materialet finns således viktiga sociala kontexter att ta hänsyn till eftersom de återberättas
och hittas i samma meningar. Att mobbningen påverkar skribenternas psykiska hälsa kan ses genom
de negativa ord och beskrivningar som används för att  beskriva detta  med.  En av skribenterna
definierade sin skolgång med psykisk misshandel. Måendet påverkas av vad som sker i den sociala
omgivningen  vilket  det  socialkonstruktionistiska  perspektivet  menar  med  att  psykisk  sjukdom
överlag måste förstås utifrån det sociala sammanhanget den finns inom (Lindqvist, Markström &
Rosenberg,  2010).  Vidare  genom  det  socialkonstruktionistiska  perspektivet  som  mobbningen
uppstår i är skolan. I och med att det inte ur materialet framkommer beskrivelser om mobbningen
som engångsföreteelser eller att de skulle ske vid ett enstaka tillfälle, kan sägas att utanförskapet är
en  upprepande  process  där  omgivningen  definierar  avvikelse  som  sker  över  tid.  Enligt  det
socialkonstruktivistiska perspektivet skapar vi själva avvikande beteenden genom sociala processer
som sedan befästs och blir till en sanning (Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit, 2007). Antaganden om
personernas sätt att vara från klasskamrater befästs och blir sedan till förväntningar, vilka sedan
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mynnar ut till att bli sociala realiteter. I materialet från bloggarna finns återkommande meningar
liknande “det var då jag började skolka”, efter att man blivit utfryst från gemenskapen. När man har
agerat  ut  beskrivs  diagnosen  vid  en  bestämd  tidpunkt  när  man  började  att  utredas.  Bland
personernas  berättelser  är  dessa  realiteter  den  mobbning  och  det  utanförskap  som skribenterna
utsattes för som sedan dras till individen. 

En  del  av  bloggarna  innehöll  beskrivningar  om en  viktig  förändring  som en  flytt  innebar  där
mobbningen upphörde. En av skribenterna berättar om när han gick ut med att han var homosexuell
så kunde han parera mobbningen på ett bättre sätt eftersom han hade andra vänner och familj som
stöttade honom. En av skribenterna berättar om när han gick ut med att han var homosexuell så
kunde han parera mobbningen på ett bättre sätt eftersom han hade andra vänner och familj som
stöttade honom. En annan av skribenterna berättar om hur bra allt var när hon hade en lärare som
förstod sig på henne men där allt rasade när läraren slutade. En tredje återger hur hjälp med flytt och
ny skola gjorde att det blev bättre för henne. 

Enligt systemteorin så kan man förändra något inom ett system så kan även förutsättningarna för
och omkring individerna förändras (Nordahl, Sörlie, Manger & Tveit, 2007). När det kommer till
skribenternas berättelser,  finns små förändringar  som gjorde att  mobbningen antingen minskade
eller upphörde. Vad Peters berättelse återger är att hans hemförhållanden och att han gick ut med att
han var homosexuell, gjorde att han bättre kunde parera mobbningen. Sociala system står i relation
till varandra där styrkor från ett system kan väga upp svagheter från ett annat, i Peters fall styrkor i
erfarenheter och värderingar hemifrån gav honom mer styrka att stå upp för sig själv på skolan.
Man kan genom systemteorin också se hur vissa mer radikala förändringar av delarna som en flytt
eller byte av skola ger direkt effekt på helheten och sociala mönster, roller etc. med att förändra
delar  i  det  sociala  systemets  kontext.   Nordahl,  Sörlie,  Manger & Tveit  (2007) menar  att  i  det
förebyggande arbetet med beteendeproblematik är det av särskild vikt att arbeta med att förändra
strukturer och mönster i de sociala systemen. 

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  en  mycket  stor  del  av  materialet  återger  mobbning  och
utanförskap som ord för att beskriva sin skoltid utifrån sin ADHD. Tre aspekter om upplevelsen av
sin diagnos från skoltiden framträder ur materialet,  dels att skribenterna uttrycker sina personliga
egenskaper  kopplade  till  diagnosen  som  orsaken  till  mobbning.  Flera  berättelser  återger  hur
diagnosen blir till på grund av mobbningen och några andra tar upp hur oförståelsen för diagnosen
ADHD medförde konsekvenser för beteenden och därmed orsak till mobbning. 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet ger ett kontextuellt perspektiv på aspekterna där diagnosen
och  måendet  i  berättelserna  på  olika  sätt  kopplas  till  mobbning  och  synen  på  avvikelse.  Vad
omgivningen anser avvikande straffas genom en social process med mobbning och utanförskap.
Den  sociala  processen  sker  genom  negativa  förväntningar  från  omgivningen  som  blir  till
antaganden som sedan skribenterna vittnar till en social realitet. Den sociala realiteten skapar i sin
tur  dåligt  självförtroende  och  dålig  självkänsla  hos  personerna,  vilket  kan  tolkas  som  att
identitetsskapande processer påverkas av utanförskap och mobbning och formger skribenternas syn
på sig själva. 
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4.2.2 Skolan och lärare, bemötande och upplevelser
Kalle och de övriga bloggarna sammanfattar sin skoltid med skolk och hög frånvaro, för Amanda
och några fler därtill handlade skolkningen om mobbning. För de andra handlade det om att de
befann sig i dåliga kompisgäng eller att de hade skolsvårigheter i form av koncentrationssvårigheter.
Mattias berättar att han blev missförstådd och upplevdes störig, vilket skapade frustration och han
blev okoncentrerad och utkastad som i sin tur gjorde att självförtroendet kördes i botten.

Amanda upplyser om att det tog sju månader innan skolan reagerade när hon skolkade, efter det
gjordes utredningen om ADHD. Mattias skrev att om han hade gått i en skola som förstod och hade
mer kunskap om ADHD så hade han klarat sina drömmar. För Kalles del handlade det lika mycket
om vilket kompisgäng han tillhörde, var han tillsammans med de som också skolkade medförde det
hög frånvaro i skolan, var han tillsammans med de som skötte skolan, var han också i skolan men
blev  baktalad  av  de  andra  etc.  Kalle  berättar  att  han  fick  höra  både  från  läraren  och  sina
klasskompisar att han inte skulle bli något när han blev stor. Hans vuxenliv beskrivs i hans blogg
genom lärarens agerande redan som förutbestämd och avhängt hans dåliga skolprestationer. Vidare
skriver han i bloggen att han idag trots vad läraren sade, bor i en bostadsrätt med jobb och familj.
För att bibehålla fokus på skolan kan stämplingsteorin genom att titta på hur skolan är en del av den
inflytelserika gruppen i samhället och i omgivningen, som också kan stämpla avvikelser. Läraren
bestämmer att det som sker i skolan är avgörande för hur sedan vuxenlivet kommer att se ut. Det
finns en samstämmighet i att skolan är viktig eftersom vi har skolplikt, regler inom stämplingsteorin
etableras först efter att någon eller några pekar på ett samhälleligt problem vilket kan vara att bryta
mot skolplikten genom att  skolka eller störa undervisningen. För tydlighetens skull  kan skolans
institutionella roll i sammanhanget dit ordningsregler räknas, skolplikt och närvaro-kontroll etc. ses
som allmängiltiga,  samstämmiga  regler.  När  eleverna  bryter  mot  reglerna  med  skolkning  eller
störningar i undervisningen reagerar lärare för att sedan  sedan skapa en åtgärd åt frånvaron. I några
av berättelserna innebar åtgärderna från lärarna utredning för ADHD. Vad som sedan händer är att
avvikar-karriären  fortsätter.  Lärares  förståelse  för  diagnosen  och  hur  man  hanterar  denna  i
klassrummet är begränsade, genom 

Arcia,  Frank,  Sánchez-LaCay och Fernández  (2000) studie  var  lärarna  otillräckligt  insatta  i  de
beteendeprinciper  som dock  är  nödvändiga  för  att  kunna  utforma  och  genomföra  ett  effektivt
bemötande för elever med ADHD. Anna från materialet skrev att det var jobbigt att tala om hennes
koncentrationssvårigheter med vikarier som inte förstod henne. Hon tänkte att  vikarierna skulle
förstå att hon var i behov av ett annat bemötande än de andra eleverna fast hon inte sa något. Hon
förklarar att det ofta slutade i konflikter och att hon lämnade klassen. Hon kände sig missförstådd
och undrade hur någon som inte förstod henne skulle kunna hjälpa henne.  Jeneva,  Ohan, Troy,
Visser, Melanie, Strain och Allen (2010) visar just detta genom deras studie hur lärares vetskap om
ADHD-diagnosen  påverkar  tålamodet  och  förstärker  deras  bemötande  gentemot  eleverna  med
negativt uppförande. Hade elever från den studien en diagnos hade både lärarna och andra elever
lättare att reagera på de negativa uppföranden och beteenden än om ingen diagnos fanns. Positiva
beteenden förbisågs lättare av lärare och andra elever  i  det  sociala samspelet  för eleverna med
ADHD. Minnen från de positiva beteenden som Kalle hade när han var närvarande i skolan återges
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inte, det utelämnas även positiva inslag i språket från de andra skribenterna från omgivningen när
de  gjorde  något  bra.  När  man  inte  uppför  sig  på  lektionen/i  klassrummet  och  fullföljer
undervisningen blir vuxenlivet hotad, då kommer man inte att klara sig och det är då lärarna tycker
att det är ett problem. Det är återkommande det som både Kalle, Mattias och Annas texter återger,
att det är frånvaron i sig som lärarna fokuserar på. Vad som framkommer bitvis är hur skolan intar
ett isolerat pedagogiskt perspektiv som även Velasquez (2012) skrev om, än att se de sociala bitarna
av elevers känslomässiga eller sociala upplevelser lyfts fram. Tittar man på tillhörighet beskrivs
skolans hörn, skolans toaletter och trappuppgångar vara fysiska områden på skolan dit man vänder
sig  på  rasterna.  Rasterna  i  sig  är  fysiskt  avskilt  från  själva  undervisningen  där  lärare  inte  är
närvarande och  upprätthåller  ordningen.  Rasterna  återges  med bestämda beskrivningar  som det
värsta skribenterna minns. I Linda, Amanda och Peters bloggar används “jag” för att beskriva vars
man var på rasterna. “Jag hängde mest på”, “Så fort det var rast gick jag” vilket indirekt kan tolkas
som att man är ensam i sina upplevelser vid rasterna. En av skribenterna skriver att ingen såg vad
som hände på rasterna.

När det kommer till delaktighet och acceptans berättar Linda och Kalle i sina bloggar om när det
går bättre och om när de känner sig mer delaktiga i skolan. Vad som framkommer är att det omkring
dom fanns extra stöd och någon bytte kompisgäng. Linda skriver att hon till slut fick hjälp med att
få plats på ett boende där hon fick gå i en skola med extra stöd anpassat för att hon med sin diagnos
skulle klara av skolan. Hjälp utifrån är små förändringar som påverkade hennes hela situation. Kalle
beskriver hur de i skolan fick göra en hel del åtgärder mot den stökiga miljön i klassen där de kom
överens om vissa ordningsregler, men som de personer som Kalle umgicks med inte ville följa.
Kalle bytte då kompisgäng och var mer närvarande i skolan.  Maja skrev i sin blogg att när hon
började lyssna på musik gick det bättre i skolan och hon kunde koncentrera sig bättre, utan musiken
i öronen fungerade ingenting. När lärarna inte förstod detta fungerade ingenting. Ser man till skolan
som institution och profession är de elever som framstår som problembärare beroende av hur den
pedagogiska  interaktionen utförs  (Hydén,  Nilholm &  Karlsson,  2003).  Enligt  Velasquez  (2012)
börjar  specialpedagogiken  genom  det  konstaterandet  att  medikaliseras.  I  Amanda  och  Kalles
bloggtexter med några fler ligger fortfarande avvikar-diskursen över vad som orsakar frånvaron i
fokus.  I  texterna ligger  avvikar-diskursen  kring mobbning,  dåliga  kamratgäng och missförstånd
över  orsakerna  till  frånvaron.  Sammantaget  kan  sägas  att  små  förändringar  både  i  skolans
pedagogiska verktyg, kompisrelationer och hjälp utifrån kan påverka närvaron i skolan.

Vad som bör synliggöras ur systemteorin är hur små delar av missförstånd, pedagogiska verktyg och
bemötande inom skolan också påverkar skolgången för skribenterna. Detta kan relateras till  hur
medicinska råd om behov av struktur vid beteendeinriktade och specialpedagogiska insatser för
elever med ADHD implementerades i Velasquez (2012) observations-studie. Rekommendationerna
om struktur  införlivades  i  lärarnas  dagliga  verksamhet  där  strukturens  konsekvenser  medförde
störningar  och  avbrott  för  eleverna  med  ADHD  som  uttryckte  frustration  och  missnöje  med
protester. På samma sätt som Linda uttryckte ovan, uttryckte sig en pojke från Hjörnes (2004) studie
om strukturer i undervisningen med tidiga avbrott, han menade att han blev stressad av struktur.
Skolan tar för givet att alla barn med samma diagnos reagerar och upplever allt på samma sätt,
menar Hjörnes. Utifrån vårt material rymmer inte alla områden från personernas liv det som behövs
för att täcka systemteorin, andra olika sociala system exempelvis utanför skolan som fritidsintressen
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etc. finns inte med i materialet. Dessa små delar kan också påverka vad som lett till förändringar
eller bättre förhållanden. 

Sammanfattningsvis, vad vi kan utläsa från materialet är iallafall att inom skolans värld för dessa
personer är beskrivelser av hur sociala och pedagogiska brister orsakade frånvaro i skolan. Man
kände sig missförstådd av lärare som antingen inte förstod sig på eller dömde eleven. Ingen hänsyn
till sociala omständigheter kring en frånvaro togs utan lärare såg det som brister hos individen och
där utredning om ADHD istället fick bli en åtgärd. Stämplingsteorin kan visa hur skolans regler och
de rekommendationer som lärare arbetar utifrån och är skyldiga att följa, lätt skapade regelbrytare
då man inte tar hänsyn till sociala bitar. Systemteorin visade hur förändringar utefter personliga
behov  och  sociala  omständigheter  trots  allt  kan  förändra  frånvaro  till  närvaro  och
koncentrationssvårigheter  till  fullt  fungerande  koncentration  bara  det  finns  möjlighet  att  se
individuella behov för personerna med diagnosen ADHD. 

5. Slutsatser
5.1 Diskussion
Studiens syfte var att  med utgångspunkt i berättelser skrivna av personer med ADHD, få en ökad
insyn i hur de upplever bemötandet från lärare och klasskamrater i skolan. Detta för att lägga stor
vikt på hur personer med ADHD själva upplever bemötande i skolan, till skillnad från majoriteten
av den forskning som idag utgår från ett utomstående perspektiv. För att besvara syftet studerades
åtta bloggar som är skrivna av personer med ADHD. Resultatet av materialet presenterades i form
av  fem  kategorier  som  benämndes  Kamratrelationer  och  tillhörighet;  Skolan;  Minnen  av
bemötande; Delaktighet och acceptans och Synen på sig själv. 

Textförfattarna beskriver sig själva och sina handlingar utifrån diagnosen och de uppfattningar som
samhället har om den. Detta kan ses utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där vi människor
utifrån  vårt  behov  av  att  förstå  världen  beskriver,  definierar  och  kategoriserar  fenomen  och
beteenden. Vår syn på olika fenomen och beteenden blir därför sociala konstruktioner (Bjereld,
Demker & Hinnfors, 2009). Textförfattarna inom denna studie talar om sig själva utifrån vad de fått
höra av andra och vad sociala konstruktioner säger oss om personer med ADHD. Personerna har fått
höra  åtskilliga  glåpord  och nedvärderingar  under  sina skolår  och  deras  självbild  skapas  genom
andras  syn  på  dem  själva.  Inom  skolans  värld  har  de  ofta  fått  höra  att  de  har
koncentrationssvårigheter,  vilket förmedlas som något negativt,  besvärligt och avvikande. Enligt
socialkonstruktionismen  är  det  däremot  inte  dessa  personers  handlingar  i  sig  som  anses  som
avvikande, utan de regler och normer som är skapade av samhället och det faktum att de anses
överträda dessa (Meeuwisse,  Sunesson & Swärd, 2006). 

Stämplingsperspektivet i sin tur fokuserar på hur människor i samhället preciserar och behandlar
personer som avvikande. Hur nedvärderande egenskaper, som jag beskrivit ovan, tillskrivs dessa
personer för att på så sätt stämpla (stigmatisera) och kategorisera dem som avvikare. Textförfattarna
i denna studie talar alla om mobbing och utanförskap vilket är en konsekvens av den stigmatisering
de  utsätts  för.  Inte  heller  inom detta  perspektiv  kopplas  avvikelsen  till  personen som ses  som
avvikare eller en egenskap den har. Snarare studeras avvikelsen utifrån den stämplingsprocess den
är  en  del  av  och hur  det  negativa  synsättet  på  avvikelsen  så  småningom införlivas  som något
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självklart i samhället (Meeuwisse, Swärd, Andershed & Andershed, 2013). Detta kan till viss del
förklara varför resultatet i denna studie visar att personerna utifrån diagnosen talar om sig själva i
negativa termer, det är ju den attityden till diagnosen som funnits i samhället under uppväxten. En
av  textförfattarna  talar  om hur  hon valde  att  bli  klassens  pajas  för  att  minimera  risken att  bli
mobbad. Även om hon medvetet valde att använda sig av rollen och spela på den så är det här
tydligt att den stämplingsprocess hon beskriver leder henne till en karriär som avvikande.  

Emellertid talar textförfattarna inte bara om negativt bemötande från klasskamrater utan även från
lärare. Här handlar det om brist på delaktighet, förståelse och stöd vilket i termer av inkludering (i
detta fall brist på inkludering) är något som i tillämpningen inte fungerar trots dess viktiga roll
(Nilholm & Alm, 2010). Intentionen med begreppet inkludering i skolan är att undervisningen ska
anpassas till elevernas olikheter snarare än att eleverna med särskilda behov ska anpassa sig till
undervisningen. Inkluderingen är viktig både i undervisningen och socialt för att eleverna ska känna
en delaktighet, tillhörighet och acceptans vilket främjar för att de ska må bra psykiskt (Velasquez,
2012). Detta syns tydligt i resultatet av denna studie där några enstaka textförfattare talar om ett
fåtal situationer där de har blivit inkluderade i kompisgäng och av lärare och därigenom fått en
större motivation till skolan och visar en lite mer positiv syn på tillvaron. Det kan dock sägas att de,
trots  några  enstaka  positiva  upplevelser  från  skolan,  mestadels  talar  om  utanförskap,  brist  på
delaktighet och acceptans. Upplevelserna av mobbing och utanförskap påverkar i sin tur andra delar
av  skolan  och i  synnerhet  skolgången i  sig,  där  majoriteten  av  textförfattarna  valde  att  skolka
baserat på den negativa upplevelsen av skolan.

En annan textförfattare i denna studie talar om hur vissa lärare pratar med henne som att hon inte
förstår någonting och upprepar saker som redan är självklara för henne. Detta väcker en frustration
och en känsla av nedvärdering och brist på förståelse. Lärarens sätt att bemöta henne påverkar inte
bara henne själv utan även balansen och den interaktion som sker i gruppen (Velasquez, 2012).
Därmed kan lärarens sätt att se på avvikande beteende i en klass förstärka gruppens syn på vilka
beteenden och även bidra med en negativ eller positiv syn på olikheter i klassen  (Jeneva, Ohan,
Troy, Visser, Melanie, Strain, & Allen, 2010) . 

Två av textförfattarna beskriver hur de haft en lärare som inkluderat dem och stöttat dem i både
undervisningen och den sociala arenan som skolan är. I bådas fall blev lärarna sjukskrivna och lika
snabbt  förändrades  deras  tillvaro  och upplevelse  av  skolan.  Enligt  systemteorin  påverkar  olika
system varandra vilket resulterar i att problem kan uppstå i oanade delar av livet (Payne, 2008;
Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007). I dessa personers fall påverkade sjukskrivningen av läraren
kompisrelationerna och även klimatet hemma.  Däremot kan även positiva förändringar skapas just
eftersom systemen är beroende av varandra. Genom att förändra omgivningen och arbeta med social
stöttning kan dessa personer få den skolgång och det stöd i skolan som alla barn och ungdomar har
rätt till. Just denna positiva förändring skildras i textförfattarnas berättelser, om än kortvarigt, när en
av lärarna kom tillbaka efter sin sjukskrivning och arbetade inkluderande i klassen. 

En socialarbetare som arbetar inom skolan har oftast  titeln kurator och jobbar med en individs
personliga och sociala problem i skolan. En viktig uppgift inom arbetet med unga i skolan är att
jobba förebyggande (Sandström, 2010). Just förebyggande arbete är inte bara viktigt och relevant
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för den socialarbetare som befinner sig på skolan utan för hela professionen socialt arbete. Socialt
arbete innebär att arbeta med människor som är i behov av hjälp för att reda ut svåra situationer i
livet.  Textförfattarna  inom  denna  studie  beskriver  deras  liv  som  kantade  av  mobbing  och
utanförskap vilket har stora konsekvenser för dem själva och deras framtid. Det är av stor vikt för
socialt arbete att ta del av de berättelser dessa personer besitter och lyssna på en grupp människor
som idag  är  uppmärksammad  men  inte  ges  tillräckligt  stöd.  Man  kan  inte  säga  att  de  har  en
ensamrätt på att säga vilket stöd och vilka insatser som behövs men eftersom denna grupp uttrycker
en sådan frustration av bemötandet och bristen på inkludering i skolan tyder det på att det som görs
inte  är  tillräckligt.  Dessutom är  det  otroligt  viktigt  att  så  tidigt  som möjligt  ta  hand  om våra
ungdomar  för  att  de  inte  ska  lida  större  men i  framtiden.  Det  finns  en  risk att  stigmatisering,
utanförskap  och  psykisk  ohälsa  kan  ledat  till  att  dessa  personer  begår  kriminalitet,  hamnar  i
missbruk eller i en psykisk ohälsa hamnar i farozonen för sitt eget liv. Det är därför upp till socialt
arbete att i samarbete med skolan  verka för förbättringar av dessa utsatta samhällsförhållanden. 

5.2 Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning är att i större utsträckning undersöka kopplingen mellan ADHD och
mobbning.  Vi  efterlyser  mer  forskning  som  innehåller  egna  berättelser  om  bemötande  och
upplevelser från omgivningen, både från lärare, klasskamrater, fritidsaktiviteter och familjen. Vi har
endast undersökt skolans område där vi tänker att även familjen eller andra sociala arenor kan vara
av betydelse att undersöka upplevelser kring.

5.3. Avslutande reflektioner
Om välfärdsstaten  fokuserar  på  att  förändra  individen  snarare  än  miljön  och omgivningen  där
förståelsen och förklaringarna ses som individuella fenomen blir konsekvenserna av vad enskilda
med  funktionshinder  möts  av,  enbart  kopplade  till  funktionsnedsättningen  i  sig  och  inte  till
omgivningen  och  dess  brister  (Lindberg  &  Grönvik,  2011)  Konsekvenserna  av  att  en  allt  för
medikaliserad forskningstradition inom ADHD-forskningen upprätthåller orsaksförklaringarna och
därtill  en  medicinskt  influerad  skola  som endast  förmedlas  av  lärare  och föräldrar,  hjälps  inte
personernas  utsatthet  på  skolan.  Att  inte  ta  hänsyn  till  personer  med  ADHD  och  deras  egna
berättelser  och  upplevelser,  blir  att  mobbning  och  utanförskap  fortsätter  att  vara  en  normalt
förekommande händelse i elevers skolår.

I läroplanen behöver det ingå inkluderande undervisning av mer social karaktär, hur vi är mot andra.
Öka kunskapen om hur interaktioner påverkar människor och beteenden och framförallt behövs mer
det tas mer hänsyn.
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