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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om föräldrar till barn med ADHD/ ADD upplevde 

att barnet fick det stöd som det behövde i skolan samt hur barnet blev bemött av 

skolpersonalen. Vidare undersökte vi hur föräldrarna upplevde att samspelet mellan skolan 

och eleven påverkade deras barn. I studien användes en kvalitativ metod där det insamlade 

materialet tolkades utifrån symbolisk interaktionism samt stämplingsteorin. Fyra föräldrar 

till barn med ADHD/ADD har intervjuats. Resultatet visade att föräldrarna upplevde att 

deras barn hade bristfälliga eller obefintliga stödinsatser där somliga av dessa barn bemöttes 

ofördelaktigt av skolpersonalen. Föräldrarna menade även att samspelet mellan skolan och 

barnet påverkade barnet i negativ riktning då de blev ofördelaktigt bemötta samt inte fick 

tillräckliga stödinsatser. Slutsatsen påvisade att föräldrarna upplevde att skolans stödinsatser 

samt skolpersonalens bemötande hade betydelse för hur barnet lyckades klara av skolan samt 

hur de utvecklade sin självbild. 
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Abstract  

Parents views on the schools support and treatment for children with ADHD/ADD 

   

The aim of this study was to examine whether parents of children with ADHD/ADD felt that 

their children received the support they needed in school and how the children were treated by 

the school staff. Furthermore, we examined how parents felt that the interaction between the 

school and the student affected their children. The study used a qualitative method in which 

the collected material was interpreted though symbolic interactionism and labeling theory. 

Four parents with children with ADHD/ADD have been interviewed. The results showed that 

parents felt that their children had inadequate or no assistance and some children were treated 

unfavorably by school staff. Parents also suggested that the interaction between school and 

child affected the child negatively because they were unfavorably treated and did not receive 

sufficient support. The conclusion of the study showed that the parents felt that school support 

activities and attitudes of the staff had a negative effect on their children’s ability to cope with 

school and their self-image. 
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Förord 

 

Vi har genom vår studie strävat efter att utöka vår förståelse för elever med ADHD/ ADD och 

deras situation i skolan med fokus på bemötande och stödinsatser. Arbetet med studien har 

medfört glädje att forska om ett ämne som berör oss. Vi har samtidigt utökat vår förståelse för 

elever med denna funktionsnedsättning och de svårigheter som det medför. 

 

Vi vill tacka samtliga intervjupersoner som har medverkat och gjort studien möjlig att 

genomföra. Dessutom vill vi tacka vår handledare My Lilja som har givit oss handledning 

genom hela arbetet.  

 

Gävle 2012-01-02 

 

Sanna Arvidsson och Karolina Nilsson 
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1.   Inledande avsnitt 

 
1.1 Inledning 

 
 

Många elever med ADHD/ADD får inte det stöd och den hjälp de behöver i skolorna vilket 

kan ha till följd att de får studiesvårigheter och känslor av misslyckanden (Kadesjö & Kadesjö 

1999). Elevens svårigheter bör uppmärksammas på ett tidigt stadium för att undvika att 

skolmiljön blir en riskfaktor som även kan förvärra elevens problem (Socialstyrelsen 2004). 

En stor del av elever med ADHD hoppar av skolan i tidig ålder eftersom skolorna inte har 

kunskapen att hjälpa dessa elever (Daley & Birchwood 2010). Bristen på samhällets 

stödinsatser samt bristen på hjälp i form av medicinering till personer med ADHD kan leda 

till att de hamnar i kriminalitet (Thorsen 2010). Under senare år har media uppmärksammat 

att minst 25 % av internerna på de svenska fängelserna har en ADHD diagnos.  Internerna 

behöver inte hamna i kriminalitet om dessa personer får hjälp i form av mediciner och 

stödinsatser (ibid). Vi har genom vår praktik och våra egna erfarenheter upplevt att elever 

med ADHD/ADD många gånger inte får det stöd de skulle behöva i skolan och att dessa 

elever ofta bemöts med okunskap från skolan vilket även påvisas i tidigare forskning 

(Socialstyrelsen 2004, Kadesjö & Kadesjö 1999, Julie m.fl. 2006, Skolverket 2003). I vår 

studie eftersträvade vi ökad kunskap om hur skolans stöd och bemötande upplevs eftersom 

elever med ADHD/ADD ofta upplever sig som misslyckade i skolan (Kadesjö & Kadesjö 

1999). Vi upplever att forskning om stödet och bemötandets påverkan på dessa elever är 

bristfälligt och vårt intresse väcktes för att få mer kunskap om denna påverkan. Detta för att 

öka kunskaperna om hur viktigt det är att personer med ADHD/ADD får den hjälp de behöver 

i tidig ålder för att de inte ska riskera att hamna i ett liv i utanförskap. 

 

1.2  Syfte 
 

Syftet med vår studie är att undersöka om föräldrar till barn med ADHD/ADD upplever att 

deras barn får det stöd som de behöver samt hur föräldrarna upplever att deras barn blir 

bemötta av personalen i skolan.  
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1.3  Frågeställningar 

 
 Upplever föräldrarna att deras barn får tillräckliga stödinsatser för en fungerande 

skolgång? 

 

 Hur upplever föräldrarna att skolpersonalen bemöter deras barn samt vilka attityder 

upplever föräldrarna att skolpersonalen förmedlar till barnen? 

 

 Hur upplever föräldrarna att samspelet mellan skolan och barnet påverkar deras barn? 

 

 Upplever föräldrarna att deras barn blir stämplade som avvikare i skolan? 

 

 

1.4  Begreppsförklaringar 

 

Definition av begreppen ADHD/ADD 

Diagnosen ADHD innebär för barnen att de har koncentrations- och 

uppmärksamhetssvårigheter samt/eller överaktivitet och impulsivitet (Axsen m.fl. 2010: 18). 

Honos-Webb framför att ADD inte längre anses vara en ”officiell” diagnos i manualen 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Honos-Webb 2010: 14, 272). ADD 

användes tidigare i syftet att poängtera en funktionsnedsättning till följd av bristande 

uppmärksamhet och impulsivitet. Det som skiljer ADHD och ADD åt är avsaknad av 

överaktivitet vid ADD, i övrigt kan symptomen mellan diagnoserna vara likartade. Det som 

tidigare benämndes ADD nämns idag som ADHD utan överaktivitet (ibid.).  

 

Axsen m.fl. (2010: 18-19) menar att barn med ADHD ofta har uppmärksamhetsproblem 

vilket innebär att barnet lätt kan tappa fokus, kan vara lättstört, kan ha svårigheter med att 

bibehålla koncentrationen samt kan ha svårt att planera. Barnet kan också ha svårt att följa 

instruktioner och kan ibland verka tänka på andra saker än det som barnet för tillfället ska 

fokusera på, något som kan framträda då barnet ställs inför uppgifter som denne anser vara 

krävande. Barnet kan dock ha lättare att koncentrera sig då denne aktiverar sig med något som 

är av intresse (ibid). ADHD är även ett symptom som är förenat med hyperaktivitet, då barnet 

kan ha svårt att vara stilla och rör sig mycket. De yngre barnen kan hoppa, springa och klättra 

omkring medan flickor i samtliga åldrar och äldre barn kan uppvisa smårörelser eller fingra på 
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olika saker. En del barn med ADHD behöver inte uppvisa sin rastlöshet lika tydligt som andra 

barn utan de kan istället känna sig rastlösa och lätt bli uttråkade. Ett annat 

symptom vid ADHD är impulsivitet som gör att barnet blir otåligt och har svårigheter med att 

vänta på sin tur, det kan handla om att vänta på sin tur att prata eller att stå i en kö (ibid).  

 

1.5  Stöd i skolan 

 
I detta avsnitt presenteras delar av skollagen, grundskoleförordningen samt läroplanen 

gällande barn som är i behov av särskilt stöd i skolan. Eftersom dessa styrdokument har 

betydelse för barnets rättigheter att få stödinsatser i skolan har vi valt att ta med de för att följa 

studiens resultat och analys. 

 

1.5.1  Skollagen  

 
Enligt Skollagen (SFS nr: 2010:800) kapitel 3 ska alla barn och elever ges ledning och 

stimulans i sitt lärande och sin personliga utveckling för att lyckas utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar och nå målen för utbildningen. Vid uppmärksammande att någon elev inte 

befars att nå de kunskapskraven som denne minst bör uppnå, ska det anmälas till rektorn på 

skolan. Rektorns uppgift blir då att skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd. Eleven 

kan även uppvisa andra svårigheter med sin skolsituation vilket även då kräver att behovet av 

stöd ska utredas. Vid uppmärksammade behov av stöd ska eleven erbjudas detta vilket börjar 

med att ett åtgärdsprogram utarbetas där det framkommer vilka behov eleven har, hur 

behoven ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och även utvärderas. Eleven och 

dennes vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet att delta vid utformning av åtgärdsprogrammet. 

 

1.5.2  Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

 

Enligt läroplanen för grundskolan ska skolan främja elever att utveckla kunskaper samt ta 

hänsyn till varje människas egenvärde. Eleverna ska ha lika värde samt att skolan ska 

förmedla ett solidariskt tänkande med svaga och utsatta elever. Skolan ska ta hänsyn till 

elevers olika förutsättningar samt deras behov, de har även ett särskilt ansvar för elever som 

har svårt att nå målen. Riktlinjer som är utarbetade i skolan påvisar att alla som arbetar i 

skolan ska uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd och stödja dessa elever, vilket även 

ska anmälas till rektorn. Rektorn har det yttersta ansvaret att utreda elevens behov av särskilt 
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stöd skyndsamt samt upprätta ett åtgärdsprogram. Definitionen ”behov av särskilt stöd” är inte 

enhetlig då varje elevs behov av stöd är av olika karaktär. Åtgärdsprogrammet ska omfatta  

elevens behov av särskilt stöd där styrkor och svagheter tas med samt vilka hinder som finns i 

elevens miljö. Därefter ska konkreta åtgärder utformas för att stödja eleven. Dessa åtgärder 

ska omfatta hela skolsituationen för eleven och följas upp och utvärderas löpande  

 

1.5.3  Grundskoleförordningen  

 

Enligt grundskoleförordningen (SFS nr 1988:655), kapitel 5 finns allmänna föreskrifter för 

särskilda stödinsatser i grundskolan. Rektorn har ansvaret att fatta beslut om särskilda 

stödinsatser. Stöd ska ges till elever med svårigheter i skolarbetet. Stödet kan utformas i form 

av specialpedagogiska insatser och ska som ett första alternativ tilldelas inom den arbetsenhet 

som eleven tillhör. Specialundervisning i en särskild undervisningsgrupp får tilldelas elever 

med fysiska funktionshinder, elever som har känslomässiga och sociala störningar samt elever 

som har andra skolsvårigheter. Eleven kan även beviljas anpassad studiegång om denne inte 

kan få en utbildning som är anpassad efter elevens förutsättningar och intressen. 

  

1.6  Uppsatsens koppling till socialt arbete 

 

Med utgångspunkt i kapitel 5 i Socialtjänstlagen (SFS nr 2001:453) 1§, har samhället 

skyldighet att arbeta för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden. 

Samhället ska även uppmärksamma de barn och ungdomar som visar tecken till en ogynnsam 

utveckling samt bidra till att barnen och ungdomarna får det stöd och skydd som de behöver 

med hänsyn till deras bästa. Axsen m.fl. (2010) har påvisat att om barn och vuxna reagerar 

negativt på barnets sätt att agera kan det medföra att barnet känner sig misslyckat och kan få 

en negativ självbild. Om barnet beter sig splittrat och okoncentrerat kan det vara en reaktion 

på yttre påfrestningar så som svårigheter i skolan med dåligt utformade krav, svårigheter med 

kamratrelationer samt kroppsliga och mentala hälsoaspekter (Axsen m.fl. 2010:19). Därutav 

kan det vara intressant att försöka få förståelse för vilken påverkan skolans stödinsatser och 

bemötande har för barn med ADHD/ ADD och utifrån det förmedla kunskaper och erfarenhet 

för att försöka förbättra barnens skolgång och personliga utveckling. 
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1.7  Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsens första kapitel innehåller inledning, syfte, definition av begreppen ADHD/ADD, 

stöd i skolan i form av skollagen, läroplanen och grundskoleförordningen. Vidare innehåller 

första kapitlet även koppling till socialt arbete och uppsatsens disposition. I kapitel två 

redovisas förförståelse, forskningsdesign, vetenskapsfilosofisk position, etiska aspekter, urval 

av intervjupersoner och litteratur, intervjuguidens utformning, uppsatsförfattarnas 

förhållningssätt och genomförandet av intervjuerna. Dessutom redovisas databearbetning, 

uppsatsens trovärdighet, validiteten, reliabiliteten samt generaliserbarheten i studien, 

metodkommentarer samt avgränsningar och begränsningar i kapitel två. I kapitel tre 

presenteras tidigare forskning inom området. I kapitel fyra beskrivs uppsatsens 

teorianknytning. I kapitel fem presenteras analysverktyg samt uppsatsens resultat och analys. I 

kapitel sex redovisas en sammanfattande helhetsanalys. Kapitel sju innehåller en avslutande 

diskussion och förslag till fortsatt forskning. I kapitel åtta presenteras referenser.  

   

2.  Metod 

 

2.1  Förförståelse 

 

Förförståelse omfattas av forskarens kunskaper där dennes erfarenhet och föreställning om 

området som ska undersökas finns med (Olsson& Sörensen 2011:101). Varje individ som 

läser en text har en förförståelse med sig, utan en viss förförståelse blir det omöjligt för oss att 

tolka en text. Vi bär med oss våra individuella upplevelser och vår uppfattning av världen när 

vi tolkar en text. Forskarens förståelse för området kan komma att ändras under 

tolkningsprocessen. Genom att forskaren klargör sin förförståelse i studien framkommer en 

utgångspunkt för att tolka materialet (Bergström & Boreus 2005:25, Olsson & Sörensen 2011: 

101). Uppsatsförfattarna i denna studie har en viss förförståelse dels genom att vi båda har 

kommit i kontakt med barn med ADHD problematik under vår praktiktid samt dels genom att 

vi båda har personliga erfarenheter av barn med ADHD och deras skolgång.  
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2.2  Forskningsdesign 

 

I studien användes en kvalitativ metod med en hermeneutisk tolkning av materialet. Valet av 

metod styrdes av att försöka förstå en annan individs upplevelser av det studerade ämnet (jmf 

Larsson 2005: 92). Genom att dela in intervjuutsagorna i teman för att sedan tolka de olika 

delarna till en helhet uppnåddes ett helhetsperspektiv, en hermeneutisk cirkel vilket medförde 

att vår förståelse ökade inom det ämnet som vi studerade (jmf Kvale & Brinkmann 2005: 

226). Den kvalitativa intervjun i denna studie kan ses ur både ett aktörs- och observatörs 

perspektiv eftersom våra intervjupersoner har en aktörsroll i intervjun genom att de beskrev 

sina egna upplevelser och sin egen roll av barnens stöd och bemötande i skolan. 

Observatörsrollen har intervjupersonerna då de gör antaganden om sina barns erfarenheter av 

skolan (jmf Lilja 2005: 43-44, Larsson 2005: 110). Studien skulle ha kunnat få ett annat 

slutresultat om vi hade intervjuat aktörerna, det vill säga barnen, eftersom det är de som kan 

ge en direkt beskrivning av sina upplevelser av skolan men vi valde bort aktörerna av etiska 

skäl. I uppsatsen har en abduktiv strategi använts där både deduktiva och induktiva moment 

ingår. En deduktiv forskningsstrategi utgår från teorier medan en induktiv strategi utgår från 

empiriska erfarenheter (Larsson & Goldberg 2008: 163, Olsson & Sörensen 2011: 48). I vår 

uppsats framkommer den induktiva strategin genom att vi utgår från hur intervjupersonerna 

upplever och beskriver det aktuella forskningsämnet medan den deduktiva strategin utgår från 

att studien har styrts av teoretiska perspektiv gällande utformning av intervjufrågor samt vid 

tolkning och analys av intervjuutsagorna  

 

2.3  Vetenskapsfilosofisk position 

 

Uppsatsförfattarna har använt sig av ett hermeneutiskt synsätt för att förstå meningen i 

intervjupersonernas utsagor (jmf Larsson 2005:93). För att åstadkomma en tolkning som 

bidrar till ökad förståelse av en individs livsvärld krävs en viss förförståelse av det som 

samtalas mellan undersökaren och intervjupersonen. Genom att spela in samtalet kan 

materialet efter utskrift bidra till att användas för att tolka utsagorna (ibid). Texten kan delas 

in i olika delar eller teman och genom att tolka olika delar av en individs utsagor till en helhet 

ökar förståelsen av meningen i utsagorna. Genom att tolka textens mening tolkas de olika 

delarna och utifrån dessa tolkningar uppnås en helhet. Denna cirkularitet betraktas som en 

spiral som möjliggör en djupare förståelse av meningen, en så kallad hermeneutisk cirkeln 
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 (Alvesson & Sköldberg 2008: 277, Kvale & Brinkmann 2009: 226, Larsson 2005: 93). 

Genom att vi som uppsatsförfattare har beskrivit föräldrarnas upplevelser har vi använt oss av 

ett hermeneutiskt synsätt där vi har tolkat föräldrarnas upplevelser. Vi har delat in 

intervjuutsagorna i olika teman och spelat in samtalen för att kunna tolka materialet. Vidare 

har vi använt oss av vår förförståelse där vi har tolkat de olika delarna till en helhet, en 

hermeneutisk cirkel för att öka vår förståelse för föräldrarnas upplevelser. 

 

2.4  Etiska aspekter 

 

I kvalitativ forskning lämnas ofta känslig information ut av intervjupersonen vilket kräver att 

forskaren funderar igenom etiska aspekter (Larsson 2005: 119). Det kan handla om att tänka 

igenom vilka frågor av etiska skäl som man som forskare kan få ta del av. Forskaren bör 

informera intervjupersonerna om det informerade samtycket där denne informerar om syftet 

med studien samt dess upplägg (ibid). Där bör även tilläggas att deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst (Larsson & Goldberg 2008: 180). Intervjupersonerna kan även 

vinna på att delta i en studie genom att erhålla ökad självkännedom eller genom att bidra till 

att information förs ut till andra individer i samhället om det som har framkommit i studien 

(Larsson 2005: 120). Vetenskapsrådet (2011) beskriver att forskaren bör informera om 

konfidentialitet som syftar på att data om intervjupersonen inte kommer att lämnas ut och där 

dennes identitet inte kommer att lämnas ut eller kunna spåras. Forskaren bör även informera 

om de konsekvenser som deltagandet kan medföra för intervjupersonen och där det är viktigt 

att de deltagande ska lida minsta möjliga skada (ibid.). Uppsatsförfattarna har informerat de 

deltagande intervjupersonerna om syftet med studien samt att det är frivilligt för dem att delta 

i vår studie. Vi har bytt ut intervjupersonernas namn till IP 1, IP 2 och så vidare, för att inte 

röja deras identitet. Ur ett etiskt perspektiv har vi valt att intervjua föräldrarna till barnen 

istället för barnen själva eftersom det kan vara svårt för barnen att själva informera och ha 

kunskap om i vilken omfattning de har fått stöd samt hur de har blivit bemötta i skolan. Vi vill 

genom det förfarandet minimera risken för skador genom att välja bort barnen ur 

urvalsgruppen eftersom det kan uppstå situationer som barnen inte kan svara på eller vill bli 

påminda om.  
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2.5  Urval av intervjupersoner 

 

Uppsatsförfattarna har i studien intervjuat fyra föräldrar som har barn med ADHD/ADD 

varav två var pappor och två var mammor till barnen. Vårt urval har vi gjort med ett 

snöbollsurval där de intervjupersoner som vi har fått tag i har hjälpt oss att hitta nya 

intervjupersoner (jmf Esaiasson m.fl. 2007: 216). Vi har intervjuat bekantas bekanta som vi 

inte känner tidigare för att vi inte ska ha någon relation till intervjupersonerna.  

 

2.6  Urval av litteratur 

 

Vi har gjort ett flertal litteratursökningar mellan den 1 september och den 10 november 2011. 

Vi har sökt litteratur via Google schoolar och Högskolan i Gävles databaser så som Academic 

Search Elite och CSA Illumina för att hitta vetenskaplig forskning kring barn med ADHD i 

skolan. I databaserna Academic Search Elite och CSA Illumina där vi har använt oss av 

sökorden ADHD, ADHD i kombination med school, children, support och treatment var 

träffarna mellan 4600 och 170. Via Google schoolar användes även svenska sökord så som 

ADHD i kombination med skola, bemötande samt stöd, varav sökträffarna var mellan 200 000 

och 1200. Vidare valde vi ut den litteratur som vi ansåg vara mest relevant för studiens syfte 

och som kunde kopplas till studiens frågeställningar. Kriteriet var att litteraturen innehöll 

forskning om elever med ADHD i grundskolan. Vidare var ett annat kriterium att litteraturen 

innehöll forskning om skolpersonalens attityder och bemötande gentemot elever med ADHD 

samt i vilken omfattning elever får stödinsatser i skolan. Vi sökte även litteratur om hur 

skolmiljön ser ut för elever med ADHD.  

 

2.7  Intervjuguidens utformning 

 

Genom vår intervjuguide har vi som uppsatsens författare försökt att utöka vår förståelse för 

elever med ADHD/ADD i skolan. Vi har använt oss av en allmän intervjuguide där vi har 

konstruerat två huvudteman med sju delteman som kopplades till vår problemställning för att 

klargöra syftet (jmf Kvale & Brinkmann 2009: 120, Larsson& Goldberg 2008: 154). Fördelen 

med den allmänna intervjuguiden är att frågorna kan följas upp i ett informellt samtal vilket 
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för oss kan ha lett till att intervjudeltagarna uppmuntrades till berättande där vi fick fram 

mycket information. En nackdel var att samtalen kunde bli väldigt långa där vi var tvungna att 

styra tillbaka intervjudeltagarna till ämnet så att vi höll oss inom ramarna för vår 

intervjuguide (jmf Larsson & Goldberg 2008: 67). Vi har klargjort syftet och problemområdet 

innan vi började med intervjuerna för att nå ett gott resultat (jmf Olsson & Sörensen 2011: 42-

43). Uppsatsförfattarna diskuterade utformningen av intervjuguiden sinsemellan för att 

utforma frågorna som ett bra verktyg för att samla in material där vi kunde besvara uppsatsens 

frågeställningar. Vidare studerade vi tidigare forskning med anknytning till liknande områden. 

Följande teman samt delteman har använts: 

 

Tema 1: Stöd i skolan 

- Skolpersonalens kunskap om ADHD/ADD  

- Stödbehovet hos eleven 

- Faktiska stödinsatser 

- Anpassad skolmiljö  

 

Tema 2: Bemötande av elever med ADHD/ADD i skolan  

- Skolpersonalens bemötande och attityder 

- Stämpling 

- Elevens självbild           

 

Intervjuguiden formulerades utifrån dessa huvudteman med detaljerade frågor för att erhålla 

rika beskrivningar och därigenom öka kvaliteten i våra intervjuer. Frågorna följdes så långt 

det gick men inte exakt beroende på hur intervjupersonerna svarade. Vi ville åstadkomma ett 

empatiskt förhållningssätt där vi tog hänsyn till att intervjupersonerna kunde berätta utförligt 

och där vi fokuserade på lyssnandet (jmf Larsson 2005: 102-103). 

 

2.8  Uppsatsförfattarnas förhållningssätt samt genomförande av intervjuerna 

 

Inom den kvalitativa forskningen är det av vikt att forskaren har fokus på intervjupersonen 

och försöker finna en förståelse för dennes upplevelsevärld (Larsson 2005: 100). Forskaren 

blir ett instrument som med hjälp av sin skicklighet och empati ska försöka få fram så 

informationsrika och ingående beskrivningar som möjligt. Detta ställer krav på forskaren som 
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via sitt förhållningssätt försöker ställa korta och tydliga frågor som ger rika beskrivningar, 

strukturera upp intervjun, lyssna aktivt och vara känslig samt att försöka tolka och förtydliga  

uttalanden (ibid: 102). Uppsatsförfattarna använde sig av sin intervjuguide vid våra fyra 

intervjuer där vi försökte ställa så tydliga frågor som möjligt. Vi intervjuade två personer var 

men bägge parter medverkade vid alla fyra intervjutillfällena. Eftersom vi ville få fram mer 

information kompletterade vi ofta med kontrollfrågor samt följdfrågor som kunde ge rika 

beskrivningar så som: ”ge exempel” och ”hur”. Vi försökte strukturera upp intervjun genom 

att förklara upplägget för våra intervjupersoner. Om någon av intervjupersonerna kom från 

ämnet försökte vi styra tillbaka denne så att vi höll oss inom ramarna för vår intervjuguide. Vi 

lyssnade aktivt och försökte vara så empatiska som möjligt inför det intervjupersonerna 

berättade samt att vi försökte tolka och förtydliga de uttalanden som förmedlades under 

samtalen. 

 

2.9  Databearbetning och analys 

 

Första steget i analysen av data var att samtliga intervjuer transkriberades, där det talade ordet 

på ljudbandet översattes till skrift (jmf Hydén 2008 s:126). Var och en av uppsatsförfattarna 

transkriberade samtliga fyra intervjuer. Sedan sammanfördes dessa transkriberingar för att 

undvika olikheter i översättningarna. Transkriberingarna gjordes selektivt där ljudinspelade 

delar med intervjupersonernas pausande eller hummande inte skrevs ned (jmf Kvale 

1997:155–156). Via stämplingsteorin, den symboliska interaktionismen samt det 

hermeneutiska perspektivet tolkades meningen i utsagorna. Det nedskrivna datamaterialet 

analyserades via meningstolkning för att finna en djupare förklaring av texten samt genom att 

försöka framställa mönster som inte direkt framkommer i intervjupersonernas uttalanden (jmf 

Larsson 2005:106). Intervjuberättelserna presenterades sedan i resultatet i form av delanalyser 

med citat från intervjupersonerna för att därefter återges i en sammanfattande helhetsanalys. 

 

2.10  Uppsatsens trovärdighet 

 

Uppsatsförfattarna har utfört två intervjuer var. Vidare har båda uppsatsförfattarna var för sig 

transkriberat alla fyra intervjuer. Sedan har vi tolkat utsagorna var för sig och slutligen gjort 
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en gemensam tolkning av materialet och sammanställt allt gemensamt, vilket bör ha minskat 

våra olikheter av tolkningarna och ökat trovärdigheten i uppsatsen (jmf Larsson 2005: 111). 

 

2.10.1  Intern validitet 

 

För att forskningen ska inneha hög validitet samt att resultatet ska vara tillförlitligt ska den i 

så hög grad som möjligt lyckas mäta det som ämnas mäta (Kvale & Brinkmann 2009: 264). 

Inom forskningen är det centralt att den tolkning som undersökaren gör ska överensstämma 

med de empiriska data som används vilket leder till validitet i resultatet (Olsson & Sörensen 

2011:107). Det kan dock förekomma svårigheter med validitet i kvalitativ forskning eftersom 

undersökaren både är ett mätinstrument och den som tolkar meningen av intervjumaterialet 

vilket ledde till att det var viktigt för oss som undersökare att inneha en kritisk hållning när vi 

gjorde vår tolkning (jmf Larsson 2005: 115). Vid utförandet av kvalitativa studier med små 

urval bör man eftersträva en hög intern validitet där de intervjuutsagor som man har gjort 

beskrivs noga och detaljerat (ibid: 116). Det är även viktigt med frågornas utformande samt 

undersökarens förmåga att analysera de inkomna data. Validiteten är även kopplad till den 

hantverksskicklighet som undersökaren kan åstadkomma som har med undersökarens 

förmåga att ifrågasätta, kontrollera samt tolka den information han eller hon får fram (ibid: 

116-117). Vid alla våra fyra intervjuer erhöll uppsatsförfattarna informationsrika 

beskrivningar från samtliga intervjupersoner vilket borde visa på hög intern validitet. Genom 

att vi transkriberade och analyserade materialet var för sig för att sedan sammanställa 

resultatet gemensamt upptäckte vi att vi tolkade svaren på liknande sätt och att det stämde 

överens med intervjupersonernas utsagor. Vid varje intervjutillfälle var båda 

uppsatsförfattarna närvarande och vi använde oss av kontrollfrågor samt följdfrågor där vi 

ifrågasatte intervjupersonernas utsagor vilket borde ha bidragit till en ökad validitet. 

 

2.10.2  Reliabilitet 

 

Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i en studie där frågan lyfts fram om resultatet kan 

reproduceras av andra forskare eller vid ett annat intervjutillfälle (Kvale & Brinkmann 2009: 

263). Vid god reliabilitet uppnås samma resultat vid varje mättillfälle (Olsson & Sörensen 

2011: 123). En förutsättning för att uppnå reliabilitet är att frågorna som ställs är tydliga och 

välformulerade för att åstadkomma att man mäter samma fenomen (Lilja 2005: 294). 
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Inspelning av intervjuer kan öka reliabiliteten eftersom det innebär en ökad noggrannhet av 

intervjuerna (Larsson 2005: 100, Mannheimer 2005: 390). För att uppnå ökad reliabilitet 

utformade vi tydliga frågor och spelade in alla fyra intervjuer. Vidare transkriberade vi 

materialet var för sig och analyserade även alla fyra intervjuerna var för sig för  

att sedan analysera en gång till gemensamt där vi kom till ett resultat, detta för att mäta om vi 

har uppnått samma resultat vilket kan öka reliabiliteten i studien. 

 

2.10.3  Generaliserbarhet 

 

Inom den kvalitativa forskningen är det inte möjligt att generalisera det resultat som 

framkommit till en större population eftersom urvalet är litet (Larsson 2005: 118). Däremot 

kan det benämnas att det finns möjligheter till extrapolering där man kan göra varsamma 

uttalanden om situationer som uppvisar förhållanden som är av liknande art (ibid). Forskaren 

kan även använda sig av en naturalistisk generalisering som utgår från personlig erfarenhet 

där den tysta kunskapen som finns i erfarenheten leder till förväntningar om hur saker 

förhåller sig (Kvale & Brinkmann 2009: 281). Det är inte möjligt att generalisera resultatet i 

vår studie till en större population eftersom antalet intervjupersoner är så litet. Däremot 

inbjöds intervjupersonerna till berättande genom vår intervjuguide vilket gav rika berättelser 

om deras uppfattningar.  Intervjupersonerna förmedlade sina erfarenheter om deras 

upplevelser av deras barns stödinsatser och bemötande i skolan. De uttalanden som 

uppsatsförfattarna fick fram kan trots allt möjliggöra återhållsamma uttalanden som kan 

tillämpas på andra barn med ADHD/ ADD i liknande situationer i deras skolor. 

 

2.11  Metodkommentarer 

 

Metodvalet i denna studie föll sig naturligt på den kvalitativa metoden eftersom 

uppsatsförfattarna valde att undersöka föräldrarnas upplevelser om deras barns stöd och 

bemötande i skolan (jmf Larsson 2005: 92). Studiens urval av intervjupersoner kan ha haft 

betydelse för det slutliga resultatet eftersom föräldrarna till barnen tolkar sina barns 

upplevelser ur ett observatörsperspektiv men är samtidigt aktörer då de beskriver deras egna 

upplevelser av barnens stöd och bemötande i skolan (jmf ibid: 110-111). Vi skulle ha kunnat 

få ett annat resultat om vi hade intervjuat aktörerna, det vill säga barnen och hört deras 
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upplevelser i ämnet. En kvantitativ metod hade kunnat ge information om föräldrarnas 

upplevelser via en enkät och skapat ett större urval, där en ökad grad av generaliserbarhet 

hade kunnat vara möjlig (jmf Elofsson 2005: 59, 63-64). I den kvantitativa metoden försöker 

forskaren neutralisera intervjupersonens subjektiva upplevelser och se på saken objektivt där  

olika värden jämförs, vilket inte var avsikten med vår studie (jmf Olsson & Sörensen 2011: 

23). En kvantitativ metod hade kunnat medföra att våra detaljrika beskrivningar hade gått 

förlorade där värdefull information skulle ha uteblivit (jmf Larsson 2005: 102). Den 

kvalitativa metoden var att föredra utifrån syftet i studien där en djupare förståelse och 

synliggörandet av intervjupersonernas erfarenheter för det aktuella ämnet eftersträvades (jmf 

ibid:92). Reliabiliteten i studien kan ha ökat genom att uppsatsförfattarna transkriberade och 

tolkade intervjuutsagorna var och en för sig innan en gemensam tolkning gjordes. En tydlig 

överenskommelse mellan parterna gjordes om att transkribera på liknande sätt där vi även 

spelade in intervjuerna för att öka reliabiliteten och noggrannheten i studiens resultat (jmf 

Larsson 2005: 100, Mannheimer 2005: 390, Olsson & Sörensen 2011: 123). Urvalet av 

tidigare forskning upplevdes som stort varav en avgränsning till syftet fick avgöra forskning 

som av oss uppfattades som mest relevant till våra frågeställningar. En hermeneutisk tolkning 

av materialet kan medföra en risk för olikheter i tolkningen vilket vi försökte undvika genom 

att gemensamt tolka materialet och inte sväva ut i våra tolkningar (jmf Kvale & Brinkmann 

2009: 226).  

 

2.12  Studiens avgränsningar och begränsningar  

 

Studien är begränsad gällande val av ämne, metoder, teorier, tidigare forskning samt 

intervjupersoner. Vi valde att avgränsa studien genom att inrikta oss på 

funktionsnedsättningarna ADHD/ ADD. Undersökningar om barn med ADHD finns det 

mycket av. Vi valde att avgränsa tidigare forskning till vårt syfte och de frågeställningar som 

vi har redovisat med tanke på vårt intresse för skolans påverkan på barn med ADHD/ADD. 

Vår studie är begränsad till att enbart fokusera på föräldrarnas upplevelser av deras barns 

grundskoletid där vi inte har tagit med gymnasietiden. 
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3. Tidigare forskning 

 

Det finns åtskillig forskning om barn med ADHD men i vår studie har vi valt ut och gjort 

avgränsningar genom frågeställningarna, studiens omfattning samt vårt eget intresse. Då 

symptomen mellan ADHD och ADD är likartade samt att den tidigare forskningen om ADD 

är begränsad har vi valt att fokusera på tidigare forskning om ADHD. Vi har gjort ett axplock 

av tidigare forskning inom ämnet och valt ut det som vi ansåg vara mest relevant för vår 

studie och som kunde kopplas till studiens syfte och frågeställningar.  

 

3.1  ADHD/ADD och skolan 

 

Kunskapsöversikten ”ADHD hos barn och vuxna”, från 2004 bygger på ett underlag baserat 

på vetenskap och beprövad erfarenhet från ett flertal professioner inom kunskapsområdet 

(Socialstyrelsen 2004). I den framkommer det att skolan ställer orimliga krav på elever med 

ADHD så som att elever med ADHD tvingas anpassa sig till att sitta stilla långa stunder i 

stökiga miljöer, vilket är för de eleverna förenat med svårigheter. De svårigheter som eleverna 

med ADHD har leder till negativa reaktioner från både andra elever samt lärare. Elevens 

svårigheter bör uppmärksammas på ett tidigt stadium, i annat fall kan skolmiljön bli en 

riskfaktor som kan förstärka elevens problem. Den pedagogiska personalen kan hjälpa eleven 

i skolmiljön genom att bli medvetna om sitt förhållningssätt till eleven och ge eleven tydlig, 

snabb, tät återkoppling och en strukturerad skoldag.  

 

I artikeln ”Damp och ADHD osynliga funktionshinder” framkommer det att ADHD inverkar 

på hela situationen i barnets uppväxt samt att problematiken hos barnet har ett samband med 

hur det blir bemött och vilken förståelse som finns kring barnet i familjen och skolan (Kadesjö 

& Kadesjö 1999). ADHD är ett osynligt funktionshinder vilket innebär att omgivningen kan 

ha svårt att förstå barnets svårigheter och avvikande beteende. Föräldrar och barn blir sårbara 

eftersom de blir utlämnade till omgivningens tyckande. I skolan blir barnen ofta missförstådda 

och det ställs för höga krav på dem som de inte kan leva upp till. Det kan vara krav som att 

ingå i stor grupp, att koncentrera sig, att planera eller ta ansvar för sin inlärning, vilket barn 

med ADHD kan ha svårt med. Eftersom barnen ofta misslyckas med sådana saker upplevs de 

som ovilliga samt bråkiga medan de själva upplever sig som misslyckade och orättvist 
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behandlade. Barnen får inte det stöd som de skulle behöva och en stor del av barnen får 

skolanpassningssvårigheter samt inlärningsproblem som orsakas av olika faktorer i 

omgivningen samt hos individen som tillsammans påverkar varandra. Faktorer i omgivningen 

handlar om hur skolan förhåller sig till barnet, hur skolarbetet läggs upp, vilken pedagogik 

som skolan använder gentemot barnet samt hur miljön i skolan ser ut.  

 

3.2  ADHD/ADD och lärares attityder samt bemötande 

 

I artikeln ” Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and their Teachers” från 

2006 framkommer det att lärare ofta har en negativ bild av hur elever med ADHD uppför sig 

(Julie m.fl. 2006). Lärarna upplever att undervisningen av dessa elever kräver extra tid och 

hårt arbete vid undervisningen. Det framkommer att lärarnas inställning till att undervisa 

elever med ADHD förbättras ju mer kompetenta lärarna känner sig inom området kring 

ADHD. Artikeln visar också på att elever med ADHD ofta upplever en mängd problem i 

skolan där klassrummet kan utgöra ett exempel på en av de mest besvärliga platser eftersom 

eleverna förväntas upprätthålla ett beteende som går emot deras svårigheter såsom att sitta 

stilla i klassrummet, koncentrera sig samt hålla inne impulser. Vidare beskriver artikeln att 

lärarna ofta behöver förbättra sina kunskaper om ADHD samt hur de ska bemöta eleverna. 

 

Artikeln” ADHD and academic performance: why does ADHD impact on academic 

performance and what can be done to support ADHD children in the classroom?” skildrar 

förhållandet mellan elever med ADHD och det akademiska framförandet (Daley & 

Birchwood 2010). Det framkommer att elever med ADHD har sämre resultat i de flesta 

ämnen i skolan samt att de har sämre betyg jämfört med elever som inte har ADHD. En stor 

del av elever med ADHD hoppar av skolan i tidig ålder. Många av lärarna fokuserar på 

felaktiga svårigheter hos eleven där exempelvis beteendesvårigheter är i fokus. De borde 

egentligen fokusera på att stödja och motivera eleven att hitta strategier med exempelvis 

planering, respons, arbetsminne, miljön i klassrummet, tydliga och korta instruktioner samt 

assistans till eleven. Det är även viktigt med lärarens attityd och bemötande gentemot eleven 

där läraren bör ha tålamod, kunskap och förmågan att samarbeta med eleven samt kunskap om 

att få eleven integrerad i arbetet. 
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3.3  Skolans stöd  

 

Rapporten ”Elever som behöver stöd men får för lite” från 2003 är en uppföljningsstudie som 

bygger på tidigare studier där drygt tjugo procent av landets grundskolor har medverkat 

(Skolverket 2003). I studien har forskare granskat tio skolors arbete med att utforma stöd år 

elever och den belyser föräldrarnas, elevernas och skolpersonalens upplevelser av 

utformandet av särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det framkommer att särskilda stödinsatser 

ännu inte har fått fullständigt genomslag i skolorna. Det finns elever som bedöms vara i behov 

av särskilt stöd men som inte får stödinsatser. Detta trots de krav som anges i skollagen, 

läroplanen samt grundskoleförordningen. Var fjärde elev som har särskilt stöd saknar även 

dokumenterad planering i form av åtgärdsprogram. Elevernas svårigheter förstås som en del 

av lärandemiljön där fokus ligger på hur eleven lyckas anpassa sig till de rådande 

förhållandena i skolan snarare än hur miljön anpassas efter elevens behov.  

 

I avhandlingen ”Åtgärdsprogram- dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun” 

beskrivs betydelsen av att ett åtgärdsprogram upprättas för att eleven i skolan ska nå målen 

(Asp Onsjö 2006). Studien bygger på en enkätstudie och en fallstudie i en kommun. 

Resultatet påvisar att när föräldrar och eleven får medverka i utformningen av 

åtgärdsprogrammet lyckas eleven i större utsträckning att nå de utarbetade målen. Samtalet 

kring ett åtgärdsprogram kan ge en positiv effekt genom att svårigheterna klargörs där det 

finns förutsättningar att komma fram till en överenskommelse i sättet att arbeta kring eleven. 

Generellt sätt förbättrar åtgärdsprogrammet elevens situation i skolan genom att 

uppmärksamma elevens svårigheter och arbeta mot gemensamma mål.  

 

3.4  ADHD/ADD och skolmiljön 

 

Artikeln ”Arranging the Classroom with an Eye (and Ear) to Students with ADHD” 

behandlar vikten av klassrummets arrangemang med hänsyn till elever med ADHD (Carbone 

2001). Lärare som har elever med denna funktionsnedsättning kan genom att fysiskt arrangera 

ett klassrum efter elevens behov, lyfta elevens styrkor istället för att förvärra dennes problem. 

Det är viktigt att läraren försöker anpassa strukturen i klassrummet innan elevens problem 

förvärras och blir överväldigat för eleven. Elever med ADHD kan ha svårt att planera sitt 

skolarbete vilket kan avhjälpas genom att läraren hjälper eleven att strukturera sitt arbete. 
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Dock är det viktigt att läraren har kunskap och tålamod att anpassa miljön efter varje elev och 

vara beredd på att förändra miljön flera gånger.     

 

4.  Teorianknytning 

  

De teorier som vi har använt oss av vid tolkning samt analys för de insamlade intervjuerna är 

symbolisk interaktionism samt stämplingsteorin. Vi har utgått från symbolisk interaktionism 

där vi har fokuserat på Meads socialpsykologi med inriktning på Me & I och signifikante 

andra och generaliserade andre samt Beckers stämplingsteori där vi har undersökt hur 

föräldrar uppfattar att deras barn får stöd i skolan och hur de blir bemötta i skolan av 

personalen samt vilken påverkan det har på barnen (jmf Becker 2006: 18–19, Månsson 2007: 

159, 172). Den symboliska interaktionismen utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv där 

fokus ligger på relationer mellan individ och grupp. Perspektivet betonar hur relationer skapas 

och hanteras av individer samt hur identiteten påverkas av grupper och av miljön (Payne 

2008: 237, 239).  

 

4.1  Symbolisk interaktionism 

 

I den symboliska interaktionismen har vi fokuserat på Meads socialpsykologi där han 

benämner att en individs medvetna jag växer fram som en del av en social process i en 

interaktion med andra individer (Mead 1976: 106–108). Det är då en individ kan se sig själv 

som den han eller hon är (ibid). Tillvaron hos en individ är uppbyggd på de relationer som 

individen är en del av och den respons som sker mellan dem. För att åstadkomma denna 

utvecklingsprocess måste språket finnas med som en förutsättning som skapar 

symboliseringsförmågan (Månsson 2007: 157). Språket är en kommunikation som används 

via betydande symboler som kan vara ord, ritualer, gester eller roller. Att interagera med 

symboler är ingen given förmåga utan den utvecklas i det sociala livet mellan individer och 

skapar mening. Det är via kommunikationen som individen kan föra över andra individers 

attityder gentemot sig själv (Mead 1976: 101, Månsson 2007: 157-159). Vi fokuserar även på 

Beckers stämplingsteori där han benämner att avvikelsen inte är en personlig egenskap utan 

ses som en relationell process där olika grupper har definierat olika regler som ska följas och 

den som inte följer reglerna definieras som avvikare (Becker 2006: 22-23, Månsson 2007: 

173). 
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4.1.1  Me & I 

 

Hos individen handlar det om jagmedvetande där både medvetandet om det egna jaget samt 

om världen har betydelse (Månsson 2007: 159). I individens medvetande är denne både ett 

subjekt och ett objekt. Som ett subjekt kan individen se sig själv som ett objekt genom att 

överföra den andra individens attityd mot sig själv. Denna process kallas i det psykiska 

systemet för I och Me enligt Mead (Mead 1976: 133, Månsson 2007: 159).  I är ett svar på 

individens person och Me är den socialiserande aspekten av personen som utvecklas genom 

att interagera med andra individer. Genom att uppnå jagmedvetande har individen börjat 

forma en fast tillvaro i sitt liv och kan därigenom utveckla en uppfattning om världen vilket 

leder till att denne uppnår en viktig del av socialiseringsprocessen (Mead 1976: 127, Månsson 

2007: 159, 161).  

 

4.1.2  Signifikanta andra och Generaliserade andre 

 

Enligt Mead är de signifikanta andra de individer som anses betydelsefulla för barnet när de 

förmedlar attityder som överförs från andra individer till det egna medvetandet (Månsson 

2007: 159). Det kan handla om individer som är närmast individen som exempelvis föräldrar 

eller syskon (ibid). De generaliserade andre är alla andra individer ute i samhället som är 

anonyma individer för det egna jaget, det kan även vara samhället, utbildning, institutioner 

samt staten (Mead 1976: 121, Månsson 2007: 159). En individs personlighet formas av både 

signifikanta andra och generaliserade andre. För en individ som ska fullborda sin identitet 

krävs både de närmaste men även andra individer ute i samhället (Månsson 2007: 160-161). 

Den generaliserade andre, samhället, tillämpar kontroll över individen när de överför sina 

attityder till individen (Mead 1976: 121). Individen lever upp till de symboler och attityder 

som förmedlas från generaliserade andre (ibid). 

 

4.1.3  Stämplingsteorin 

 

Olika sociala grupper i vårt samhälle gör upp regler och normer som individerna i grupperna 

bör följa (Becker 2006: 17). Vissa handlingar ses som ”riktiga” och andra som ”felaktiga” 

enligt dessa regler. Om en individ inte följer dessa regler betraktas denne som en 

utanförstående. Den individ som betecknas som utanförstående kan ha en annan syn eller ha 
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svårt att anpassa sig efter regeln (ibid: 17-18). Den utanförstående blir en avvikare när denne 

inte fullföljer reglerna i gruppen. Avvikelse kan handla om hur mycket individen avviker från 

reglerna, vissa grupper definierar avvikelse som allt som avlägsnar sig för mycket från 

genomsnittet medan andra grupper definierar begreppet avvikelse på individer som inte alls 

har brutit mot någon regel (ibid: 18-19). Avvikelse kan även definiera olika sjukdomar eller 

beteendeformer eftersom individen då avviker från sundhet. Samhället eftersträvar stabilitet 

och när en individ rubbar stabiliteten anses denne vara dysfunktionell vilket leder till att den 

individen anses vara en avvikare (ibid: 19-21). Avvikelsen är inte en egenskap hos en individ 

utan en relationell process som sociala grupper i samhället har skapat. Det som avgör 

huruvida en individ blir avvikare beror på hur individerna i gruppen reagerar på en viss 

handling, vilken mening handlingen får samt vem som har begått handlingen (Becker 2006: 

22-25, Månsson 2007: 173). Vissa individer appliceras mer som avvikare än andra beroende 

på hur ofta avvikelsen sker, vem som har lidit skada av avvikelsen och vilken social 

tillhörighet individen har i gruppen. En individ är i sig själv inte en avvikare men kan bli det 

om denne utsätts för trycket att bli det (Becker 2006: 23-27, Månsson 2007: 173). 

  

5.  Resultat och analys  

I resultatredovisningen presenteras våra olika teman med en analys och citat utifrån 

intervjupersonernas berättelser. Slutligen följer en helhetsanalys i nästa kapitel. 

           

5.1  Analysverktyg 

 

Uppsatsförfattarna har använt sig av symbolisk interaktionism och stämplingsteorin samt den 

tidigare forskning som har presenterats i uppsatsen, som analysverktyg. Vi har valt ett 

socialpsykologiskt perspektiv där vi har använt oss av symbolisk interaktionism för att förstå 

hur samspelet mellan skolan och eleven fungerar och har betydelse för elevens utveckling 

(jmf Månsson 2007: 157). Vi har även valt stämplingsteorin för att förstå betydelsen av den 

relationella processen mellan gruppen och individen där gruppens påverkan kan medföra att 

en individ blir avvikande genom att denne inte följer normerna i gruppen (jmf Becker 2006: 

22, 27, Månsson 2007: 173). 
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5.2  Tema 1- Stöd i skolan 

 

5.2.1  Skolpersonalens kunskap om ADHD/ ADD 

Enligt intervjupersonerna har skolpersonalen för lite kunskap om ADHD och den kunskap 

som finns borde uppdateras. Detta argument finns hos följande intervjupersoner: 

 

”... men många av de lärare satt på kunskaper som var antika... så man drog alla över en 

kant… man pratade alltid om personer med funktionshinder som en grupp... man sa alltid de 

här barnen, så här är dom här barnen... de må vara att kunskap saknas men det ska rektorn 

kunna identifiera och utbilda sina lärare. Skolan idag är inte anpassad för barn med 

funktionshinder... de har ingen aning om hur de ska hantera barn med denna problematik” (IP 

2) 

 

”Kunskapen var det dåligt med, de hade en bild av hur det ska vara och det stämde inte riktigt 

på honom.” (IP 4) 

 

Detta resultat går i linje med den artikel där Julie m.fl. beskriver att lärare som undervisar 

barn med dessa funktionsnedsättningar ofta behöver förbättra sina kunskaper om ADHD och 

där kunskapen även kan leda till en förbättrad inställning vid undervisningen av elever med 

ADHD (Julie m.fl. 2006). Alla våra intervjupersoner har upplevelsen att skolpersonalen inte 

har tillräcklig kunskap om hur deras barn fungerar i skolan även om vissa lärare har försökt 

att förstå deras svårigheter. Följande argument finns hos två av intervjupersonerna: 

 

”Absolut inte... de vet inte vad de ska göra... i högstadiet där kom ju BUP in till skolan för att 

berätta för lärarna hur hon fungerade... nej men de ville verkligen försöka hjälpa henne på ett 

tidigt stadium men fast de inte visste vad det var” (IP 1) 

 

”Nej... väldigt bristfälligt men det fanns vissa undantag där vissa försökte sätta sig in i hans 

problematik” (IP 3) 

 

Enligt intervjupersonerna framkommer det att lärarna ställer krav på eleverna där de ska 

förväntas sitta still och koncentrera sig långa perioder under en skoldag. Det framkommer 

även att lärarna försöker hantera eleverna men det blir ofta fel på grund av antika kunskaper 

om hur elever med ADHD/ADD fungerar. Det ligger i linje med vad Kadesjö & Kadesjö 

framför i sin studie som säger att omgivningen kan ha svårt att förstå de svårigheter som är 
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förenade med ADHD. Eleverna blir ofta missförstådda i skolan där orimliga krav ställs på 

dem som de inte kan leva upp till (Kadesjö & Kadesjö 1999). 

 

5.2.2  Stödbehovet hos eleven  

Gemensamt för våra intervjupersoner är att de upplever att deras barn är i behov av 

stödinsatser. Föräldrarna berättar att de har efterfrågat stöd i olika former. En del av 

föräldrarna har efterfrågat specifika stödinsatser utifrån deras upplevelser av barnets behov 

medan andra mer har uttryckt stödinsatser i allmänna lag. Följande argument finns hos en av 

intervjupersonerna: 

 

”Ja han är i stort behov av stöd... men det krävs alltid att vi föräldrar får ta ansvar, det där 

funkar liksom inte med åtgärdsprogrammet” (IP 3) 

 

En intervjuperson berättar att skolan ansåg att dottern var i behov av stöd men att hon inte fick 

det stöd som hon skulle ha behövt för att få skolan att fungera. Föräldern efterfrågade ett 

åtgärdsprogram för att dottern låg efter i flera ämnen men rektorn ansåg det inte vara 

nödvändigt. Enligt skollagen ska eleven erbjudas stöd då eleven uppvisar svårigheter i 

skolsituationen där ett åtgärdsprogram ska utarbetas (Sveriges riksdag SFS nr 2010:800). Två 

av intervjupersonerna förmedlar: 

 

”Ja hon behövde verkligen stödinsatser... Åtgärdsprogram efterfrågades av mig som förälder 

men rektorn sa att det inte behövdes” (IP 1)   

 

”Absolut... vi har efterfrågat ett åtgärdsprogram men det händer ingenting... till slut mailade 

de hem ett åtgärdsprogram på ett förtryckt papper till oss där de hade fyllt i kanske tre, fyra 

meningar och det var det som hände, så jag vet inte hur de kom fram till det... de hade inte 

haft med oss i det här” (IP 2)   

 

I Carbones artikel framkommer det att elever med ADHD ofta behöver stödinsatser för att 

klara av sin skolgång, det kan handla om att hjälpa eleven att planera samt strukturera 

upplägget i skolan (Carbone 2001).  Intervjupersonerna upplever att deras barn är i behov av 

stödinsatser men att skolorna brister i att upprätta tillräckliga stödinsatser. Detta går i linje 

med rapporten från skolverket som framför att elever inte får de stödinsatser som de är i 

behov av för att klara av sin skolgång (Skolverket 2003).  
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5.2.3  Faktiska stödinsatser 

Intervjupersonerna berättar att deras barn inte har fått det stöd som de skulle behöva för att 

klara av sin skolgång. Det framkommer att punktmarkerade stödinsatser har gjorts för vissa av 

eleverna men att det inte är i tillräcklig omfattning för att eleverna ska klara av sin skolgång 

och känna sig lyckade. Dessa argument finns hos samtliga av intervjupersonerna:  

 

”Nja i den mån det gick alltså som det fanns resurser till... det fanns en som gick utöver i 

klassen som hjälpte henne med matte eller engelska och att hon fick gå ut ur klassrummet ett 

tag med den andra vuxna. De gjorde en pedagogisk utredning vid ett tillfälle på mellanstadiet 

tror jag och där uppfattade de att hon låg väldigt lågt både i kunskaper och i sociala 

sammanhang. I och med att hon inte hade fått sin diagnos fick hon inte det här stödet som hon 

behövde” (IP 1) 

 

”Nej... det finns assistent som ska vara hans stöd men hon (som jag upplever det) gör inte de 

timmarna med honom och jag tror att hon arbetar på fel sätt... det tog henne ett halvår att 

förstå att hon var där för honom... den här terminen har hon börjat förstå vad hon ska göra. 

Dokumentet som vi fick handlade om plywoodskiva och hörlurar och sen var det de där 

assistenttimmarna som han fick redan förra terminen... det är dokumenterat i ett 

åtgärdsprogram men det har vi klagat på så det har dragits tillbaka och ska omarbetas” (IP 2) 

 

”Från och till fick han lite stöd, försök till stöd... vi föräldrar fick bråka oss till det. Varje år 

gjordes ett åtgärdsprogram men det var på vårt initiativ... i det krävdes det att han skulle ta 

ansvar vilket var svårt för honom... han hade inte den förmågan att klara av det” (IP 3) 

 

”Nej inte alls... det fanns inte resurser sa de bara... och lärarna hade inte tid med bara honom... 

jag fick plugga med honom jättemycket hemma och tack vare det klarade han sig ändå... det 

var jag som var stödet”( IP 4) 

 

Resultatet är i linje med skolverkets rapport som visar att elever som är i behov av särskilt 

stöd inte får de stödinsatser som de behöver (Skolverket 2003).  Flera intervjupersoner 

berättar att deras barn inte har fått dokumenterad planering i form av åtgärdsprogram där 

stödet ska utformas efter elevens behov. Även detta ligger i linje med den rapport som 

skolverket framställer som säger att var fjärde elev saknar dokumenterad planering i form av 

åtgärdsprogram (ibid). Det framkommer även hos några av intervjupersonerna att de inte har 

fått medverka i utformningen av åtgärdsprogrammet för att utarbeta mål som är realistiska och 

uppnåbara för deras barn i skolan. Asp Onsjö menar att när eleven och föräldrarna får 
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medverka i utformningen av åtgärdsprogrammet lyckas eleven i större utsträckning att nå de 

mål som gemensamt har utarbetats (Asp Onsjö 2006). En av intervjupersonerna berättar att 

skolan vid ett tillfälle gjorde en pedagogisk utredning som visade att dottern låg lågt både 

kunskapsmässigt och i sociala sammanhang men att skolan inte gav stöd då dottern inte hade 

en diagnos vid tillfället. Detta trots att resultatet i en pedagogisk utredning måste leda till ett 

individuellt stöd om behovet finns enligt Socialstyrelsen (Socialstyrelsen 2004).  

 

5.2.4  Anpassad skolmiljö 

Flera intervjupersoner beskriver att skolorna ibland har gjort försök till att anpassa skolmiljön 

efter eleven men att försöken har varit bristfälliga och att lärarna inte riktigt vet hur de ska 

anpassa miljön. Föräldrarna har fått kämpa för en förändring och i vissa fall har ingen 

anpassning skett. Följande argument finns hos våra intervjupersoner: 

 

”Nej de har provat olika sätt hur han ska sitta, de flyttar runt honom. Skolan i sig är inte 

anpassad för att barn med funktionshinder ska gå där... det är en fråga om trial and error.” (IP 

2)   

 

”I någon av klasserna... det skedde inte på naturlig väg... det kunde vara krav som vi föräldrar 

hade gjort upp i åtgärdsprogrammet.” (IP 3)   

 

”Ja på mellanstadiet då fick hon gå ut ensam med en kompis och jobba... annars i det stora 

hela nej de har inte anpassat miljön... hon var trött när hon kom hem, hade huvudvärk och 

tyckte att hon hade missat mycket av lektionen” (IP 1)   

 

Enligt Socialstyrelsens (2004) rapport kan skolpersonalen hjälpa eleven genom att anpassa 

miljön efter elevens svårigheter för att skolmiljön inte ska bli en riskfaktor som förvärrar 

elevens svårigheter. Det framkommer hos våra intervjupersoner att elevernas svårigheter ses 

ligga i att de inte kan anpassa sig till den rådande miljön i skolan och där skolan inte tar 

hänsyn till att miljön anpassas efter elevens behov, vilket även stämmer överens med Daley & 

Birchwoods studie samt skolverkets rapport (Daley & Birchwood 2010, Skolverket 2003).  
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5.3  Tema 2- Bemötande av elever med ADHD/ ADD i skolan 

 

5.3.1  Skolpersonalens bemötande och attityder 

Våra intervjupersoner förmedlar olika bilder av hur deras barn bemöts i skolan. Det 

framkommer att vissa lärare inte bemöter eleven fördelaktigt vilket kan ha att göra med 

okunskap om hur barn med ADHD/ADD fungerar eller där läraren fokuserar på felaktiga 

svårigheter som eleven har vilket är förenligt med de studier som Daley & Birchwood samt 

Julie m.fl. har framställt (Daley & Birchwood 2010, Julie m.fl. 2006 ). Då lärarna fokuserar 

på felaktiga svårigheter hos eleven och när de inte har kunskapen om hur elever med 

ADHD/ADD fungerar leder detta till ett ofördelaktigt bemötande för eleven vilket vidare även 

kan leda till ett misslyckande i skolan enligt Kadesjö& Kadesjös studie (Kadesjö & Kadesjö 

1999). En av intervjupersonerna förmedlar att hans son bemöts ofördelaktigt när lärarna 

fokuserar mer på hans svårigheter än på hans styrkor och anklagar honom för saker som han 

inte har gjort. Följande argument förmedlas av intervjupersonen: 

   

”Allmänt dåligt förutom en klassföreståndare han hade i årskurs fem, hon förstod saken men 

hon gick in i väggen själv. Han blir väldigt ofta anklagad för saker och ting som han inte har 

gjort... till och med när han inte ens har varit i skolan. De har inte förmågan att lyfta fram hans 

styrkor... han är ju duktig och har inlevelse i vissa ämnen. De fokuserar mer på att han stör 

och inte kan koncentrera sig.” (IP 3) 

 

En av intervjupersonerna upplever att hennes dotter uppfattades som lat, trög och korkad av 

lärarna när hon inte klarade av att leva upp till de kraven som lärarna ställde vilket ligger i 

linje med Kadesjö & Kadesjös studie som benämner att barnen ofta blir missförstådda och att 

barnen inte kan leva upp till de krav som skolan ställer på dem (Kadesjö & Kadesjö 

1999).Vidare framför samma intervjuperson att engelskaläraren förmedlade till hennes dotter 

att hon  inte skulle nå målen i engelska eftersom hon var en lat idiot som var trög och korkad. 

Månsson framför att individen lever upp till de attityder och symboler som förmedlas från 

generaliserade andre (Månsson 2007: 159-160). De negativa attityder som engelskaläraren 

förmedlar till intervjupersonens dotter medför att dottern lever upp till det misslyckande som 

hon förväntas enligt läraren vilket resulterar i att hon inte klarar målen i engelska. Följande 

argument förmedlas av intervjupersonen: 
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”Hon bemöttes bra av de flesta lärare... skolsköterskan var den som hade mest förståelse för 

henne... och läraren, jag hade tur... en nyexaminerad ung tjej som var villig att liksom förstå 

och hjälpa och ställa upp. Hon fick höra ibland att hon var en lat idiot, trög och korkad... 

samtidigt när hon klarade uppgifter fick hon höra att jättebra att du fixade det här. Engelska 

läraren bemötte henne inte bra... hennes attityder tryckte ner henne och min dotter klarade inte 

målen i engelska.”(IP 1) 

 

En annan av intervjupersonerna upplever att hans son bemöts bra men att det viskas i 

lärarrummet om honom och att sonen upplever att han blir orättvist bemött. De olika 

upplevelserna av skolpersonalens bemötande där intervjupersonen upplever att sonen bemöts 

bra men sonen upplever att han blir orättvist bemött, kan handla om att skolpersonalens 

attityder förmedlas på olika sätt. Då intervjupersonen upplever att sonen bemöts bra kan det  

handla om att skolpersonalen förmedlar att de ger ett gott bemötande där de behandlar sonen 

så som de behandlar de andra barnen. Däremot kan sonen uppleva ett annat bemötande av 

skolpersonalen där bristen på kunskaper om hans svårigheter hos skolpersonalen kan bidra till 

att sonen känner sig orättvist bemött och där han har utvecklat en negativ självbild då han inte 

tror att han klarar av uppgifterna. Detta ligger i linje med Julie m.fl. och Kadesjö & Kadesjös 

studie där de nämner att lärarna ofta behöver förbättra sina kunskaper om ADHD samt hur de 

ska bemöta dessa elever och där eleverna ofta blir missförstådda samt upplever sig som 

misslyckade och orättvist behandlade (Julie m.fl. 2006, Kadesjö & Kadesjö 1999). Om man 

tolkar sonens påstående utifrån Meads teori om Me & I skulle det kunna betyda att sonen 

känner av och har överfört de symboler och attityder som förmedlas via lärarna till honom 

själv där han känner sig misslyckad och orättvist bemött (Mead 1976:133, Månsson 2007: 

159-160). Intervjupersonen förmedlar även att han upplever att skolpersonalen pratar om 

sonen i lärarrummet i negativ riktning vilket har framkommit på vissa skolmöten som 

intervjupersonen har medverkat i. Intervjupersonen förmedlar följande: 

 

”I hans vardag bemöts han bra... jag tror att de behandlar honom som alla andra barn... jag tror 

inte att de särbehandlar honom och tycker att här kommer den här jobbiga ungen... men det 

viskas i lärarrummet när han inte är där men det visas inte för honom. Han själv tycker att han 

blir orättvist bemött... det gör honom jättefrustrerad och han blir arg hemma. Han upplever det 

som att när han får en tillsägelse så blir hela dagen dålig. Det har gått så långt nu så det räcker 

inte med att säga att det här är du jätteduktig på för han tror inte på det... han tror att han är 

kass på allt... det är för sent. De säger att han är duktig men de gör det på fel sätt... de utbildar 

honom på fel sätt så de små guldkornen som vi alla har kan de inte få fram.” (IP 2) 
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5.3.2  Stämpling 

Flera av våra intervjupersoner upplever att deras barn blir stämplade som avvikare i skolan. 

Becker beskriver att en individ som har svårt att följa gruppens regler definieras av de andra i 

gruppen som avvikare (Becker 2006: 18-19). Våra intervjupersoner berättar att eftersom deras 

barn har svårt att följa gruppens regler när det krävs så definierar övriga gruppen de som 

avvikande som en följd av de svårigheter som det medför att ha ADHD/ADD. Följande 

argument förmedlas av två intervjupersoner: 

 

”Ja alla visste om att han var besvärlig... han avviker från normen och lärarna visste inte hur 

de skulle ta honom.” (IP 3) 

 

”Oja absolut... kamraterna utnyttjade henne och var taskiga... för lärarna var hon avvikande... 

de tyckte att hon kunde skärpa sig.” (IP 1) 

 

Becker nämner att en individ som rubbar stabiliteten anses vara dysfunktionell vilket medför 

att individen ses som en avvikare (Becker 2006: 21). I enlighet med Beckers stämplingsteori 

benämns en individ som avvikare när denne har svårigheter att hålla sig till normerna (Becker 

2006: 18-19). En av intervjupersonerna beskriver att hon upplevde att kamraterna utnyttjade 

hennes dotter genom att dottern endast fick vara med i kamratgruppen när det passade 

medlemmarna i gruppen. Kamraterna visste om dotterns svårigheter och hon ansågs 

dysfunktionell av kamraterna eftersom hon hade svårt att hålla sig till gruppens normer. 

Vidare förmedlar intervjupersonen att dottern ansågs vara en person som hade svårt att följa 

reglerna i gruppen och hon avlägsnade sig från genomsnittet vilket medförde att även lärarna 

såg henne som avvikande. Lärarna sa åt henne att skärpa sig och ansåg att hon skulle anpassa 

sig till normen i gruppen. En annan intervjuperson förmedlar att han upplever att hans son 

inofficiellt blir stämplad som en avvikare eftersom personalen inte får visa eller säga att de 

behandlar honom annorlunda men ändå gör det. Intervjupersonen förmedlar vidare att 

skolpersonalen pratar om ”de här barnen” som en grupp barn som avviker från normen 

relaterat till den övriga gruppen vilka håller sig till normerna. Följande argument förmedlas av 

intervjupersonen:  

 

”Inte officiellt men inofficiellt... det är inget skolan säger för det får de inte men det märks 

väldigt tydligt på mötena att han är avvikande.” (IP 2) 
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En av intervjupersonerna berättar att hon upplevde en förändring av personalens syn på 

hennes son efter att han hade fått sin diagnos, det var då han blev den avvikande individen, 

innan var han bara besvärlig. Detta går i linje med Beckers stämplingsteori där han nämner att 

avvikelsen kan handla om att sjukdomar och beteendeformer leder till avvikelse eftersom 

individen då avviker från sundhet (Becker 2006: 20). Intervjupersonen förmedlar följande: 

 

”Jag märkte en förändring på de före och efter diagnos... först var han bara stökig och efter 

var det något fel på honom.” (IP 4) 

 

5.3.3  Elevens självbild 

Flera av intervjupersonerna berättar att de upplever att deras barns självbild har påverkats i 

negativ riktning genom att de har blivit stämplade i skolan som avvikare i och med att de har 

de svårigheter som ADHD/ADD medför. Utifrån Mead skulle det kunna resultera i att 

barnens självbild blir sämre samt att de hämmas i sin identitetsutveckling då skolan överför 

sina negativa attityder till eleverna (jmf Mead 1976: 121, Månsson 2007: 159-160). En av 

intervjupersonerna beskriver att hon upplever att skolmiljön och dess påverkan blev en 

riskfaktor för hennes dotter genom att hon skadade sig själv och inte tyckte att hon var värd 

någonting. Dottern bytte slutligen identitet genom att hon blev upprorisk samt att hon hittade 

ett annat kamratgäng, där de hade svårt att följa regler, vilket inte var för hennes bästa. 

Genom sin dåliga självbild lät hon killar utnyttja hennes kropp eftersom hon ansåg att hon 

hade ett lägre värde. Denna riskbild som intervjupersonen förmedlar kan överensstämma med 

rapporten från Socialstyrelsen som påvisar att det är viktigt att elevens svårigheter 

uppmärksammas på ett tidigt stadium för att undvika att skolmiljön blir en riskfaktor vilket 

kan förstärka elevens problem (Socialstyrelsen 2004). Våra intervjupersoner förmedlar 

följande:  

 

”Hon ser sig själv som mindre värd där hon lät andra utnyttja hennes kropp. Hon skadade sig 

själv, kände att hon inte dög till något och bytte identitet.” (IP 1)   

 

”Ja i negativ riktning... en dålig självbild, så fort han får motstånd ger han upp... han ser sig 

själv som sämst.” (IP 2)   

 

”Ledsen... han blev alltid beskylld: Han har jättedålig självkänsla, tror inte att han kan 

någonting. Han försöker ofta köpa kamraternas gillande med presenter för att de ska tycka om 

honom.” (IP 3) 
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En av intervjupersonerna beskriver att hennes son hade en bra självbild samt inte upplevde att 

han blev stämplad eftersom han fick diagnosen sent. Intervjupersonen berättar att 

skolpersonalen hade en bild av sonen som en besvärlig elev innan han fick sin diagnos men 

att han blev stämplad som en avvikare när han hade fått sin diagnos. Utifrån Mead skulle det 

ha kunnat resultera i att de attityder som skolpersonalen hade om honom där han stämplades 

som en avvikare, efter sin diagnos, inte hann påverka honom (Mead 1976: 121, Månsson 

2007: 159). Intervjupersonen förmedlar följande:  

 

”Hans självbild blev inte så mycket sämre, han fick ju diagnosen sent och hann väl inte bli så 

stämplad.” (IP 4) 

 

6. Sammanfattande helhetsanalys 

 

Samtliga intervjupersoner upplever att kunskaper om ADHD/ADD hos skolpersonalen saknas 

eller är undermåliga samt att skolpersonalen inte har kunskapen om hur deras barn fungerar i 

skolan trots att några av lärarna har försökt att förstå elevens svårigheter. Vidare förmedlar 

intervjupersonerna även att det vore önskvärt med en uppdatering och förbättring av 

kunskaperna vilket kan möjliggöra att skolpersonalen inte ser elever med ADHD/ADD som 

en grupp utan som enskilda individer med olika förutsättningar vilket kan förbättra 

undervisningen av eleverna. Då föräldrarna uttrycker att skolpersonalen gör fel med deras 

barn samt att de inte vet vilka individuella problem barnet har kan bero på att ADHD/ADD är 

ett osynligt funktionshinder där barnen ofta blir missförstådda, vilket även framkommer i 

Kadesjö & Kadesjös studie (Kadesjö & Kadesjö 1999). Svårigheten för skolpersonalen att se 

det individuella hos eleven samt dennes osynliga funktionsnedsättning kan utgöra ett problem 

som bidrar till att eleven ses som en avvikare i gruppen enligt Beckers stämplingsteori 

(Becker 2006: 23). 

 

Samtliga intervjupersoner upplever att deras barn har behov av stödinsatser för att klara av sin 

skolgång men att barnen inte har fått det stöd som de skulle behöva för att klara skolgången. 

Detta går i linje med skolverkets rapport som nämner att stödinsatser ännu inte har fått 

fullständigt genomslag i skolorna där elever som behöver stödinsatser inte får det (Skolverket 

2003). Eftersom lärarna inte har kunskapen om elevernas svårigheter, vilket 

intervjupersonerna förmedlar, kan det vara svårt att medverka till att upprätta stödinsatser som 
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täcker elevens behov. Många av lärarna har fokus på felaktiga svårigheter hos eleven när de 

borde fokusera på att hjälpa eleven att strukturera arbetet så att denne klarar av att utföra 

skolarbetet och klara av miljön i skolan vilket även framförs i Daley & Birchwoods samt 

Carbones artiklar (Daley & Birchwood 2010, Carbone 2001). I Skollagen, läroplanen för 

grundskolan samt grundskoleförordningen står det skrivet att personalen på skolan ska anmäla 

till rektorn då en elev är i behov av stöd vilket rektorn skyndsamt ska utreda och tillsätta 

insatser för att stödja eleven. Vidare står det att ett åtgärdsprogram ska erbjudas där elevens 

behov uppmärksammas (grundskoleförordningen, Skolverket 2011, skollagen). Enligt våra 

intervjupersoner har ingen av eleverna fått insatser utan att föräldrarna har fått bråka och krävt 

det från skolan. Rektorerna i skolorna där våra intervjupersoners barn går eller har gått i, har 

inte utarbetat något åtgärdsprogram utom då föräldrarna har krävt det. Det ligger i linje med 

skolverkets rapport där det framkommer att var fjärde elev saknar åtgärdsprogram (Skolverket 

2003). De av våra intervjupersoner som har fått igenom ett åtgärdsprogram har inte fått 

medverka i utformningen av åtgärdsprogrammet för att utarbeta mål som är realistiska och 

uppnåbara för deras barn i skolan. I Asp Onsjös avhandling framkommer det att eleven lyckas 

i större utsträckning att nå de mål om de utarbetas gemensamt mellan skolan, föräldrarna och 

eleven (Asp Onsjö 2006). Enligt Kadesjö & Kadesjö kan skolornas bristfälliga eller inte alls 

upprättade åtgärdsprogram och övriga stödinsatser leda till att eleven inte lyckas nå 

kunskapsmålen i skolan vilket medför ett misslyckande för eleven, vilket somliga av våra 

intervjupersoner även bekräftar (Kadesjö & Kadesjö 1999).  

 

Flera av intervjupersonerna beskriver att lärarna i skolan har försökt att anpassa skolmiljön 

efter deras barns behov men de upplever vidare att försöken har varit bristfälliga där lärarnas 

okunskap bidrar till att skolan ställer orimliga krav på deras barn och där ansvaret lämnas över 

på barnet. Intervjupersonerna beskriver vidare att deras barn tvingas anpassa sig till skolans 

rådande miljö där kraven innebär att eleverna ska sitta stilla långa stunder i stökiga miljöer 

vilket för de är förenat med svårigheter. Detta överensstämmer med Kadesjö & Kadesjös 

studie som påvisar skolans brister i anpassningen av miljön för elever med ADHD (Kadesjö 

& Kadesjö 1999). Anpassningen är viktig att göra innan elevens problem förvärras där det 

enligt Carbones artikel är av vikt att läraren har tålamod och kunskap att förändra miljön efter 

eleven (Carbone 2001).  Flera intervjupersoner upplever att skolpersonalen har gjort försök 

till att anpassa miljön till viss del men upplever att de kan behöva pröva fram flera olika 

lösningar för att finna rätt skolmiljö för barnet. Skolmiljön har betydelse för elever med 

ADHD/ADD som enligt Socialstyrelsens rapport kan leda till att bli en riskfaktor som 
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förstärker elevens problem om svårigheterna inte uppmärksammas på ett tidigt stadium 

(Socialstyrelsen 2004). Enligt skolverket är det skolans miljö som ska anpassas efter elevens 

behov och inte eleven som ska anpassa sig efter skolans miljö, vilket inte har påvisats hos 

våra intervjupersoners barn i skolan (Skolverket 2003). 

 

Våra intervjupersoner förmedlar olika bilder av hur deras barn bemöts i skolan av 

skolpersonalen. En del av lärarna bemöter eleverna ofördelaktigt enligt intervjupersonerna. 

Bemötandet kan bero på olika orsaker, det kan ha att göra med okunskap om hur barn med 

ADHD/ADD fungerar eller lärarnas fokus på felaktiga svårigheter hos barnen enligt 

intervjupersonerna. Lärarna fokuserar enligt våra intervjupersoner på faktorer som att deras 

barn stör i gruppen, är impulsiva, har koncentrationssvårigheter samt har svårt att planera. 

Enligt Daley & Birchwood borde de istället fokusera på svårigheter som rör prestationerna i 

skolan som exempelvis arbetsminne, miljön i klassrummet, korta tydliga instruktioner samt 

hjälp med planeringen (Daley & Birchwood 2010). I enlighet med Mead lever individen upp 

till de attityder och symboler som förmedlas av andra individer, vilket även har framkommit i 

våra intervjupersoners berättelser angående deras barn (Mead 1976:121, Månsson 2007: 157-

158 ). Enligt intervjupersonerna påverkas deras barn åt det sämre hållet av de negativa 

attityder som lärarna förmedlar eftersom barnen överför dessa attityder till sig själv. Enligt 

Daley & Birchwood är bemötandet en viktig aspekt i samspelet mellan skolpersonalen och 

eleven eftersom lärarnas kunskap samt förmåga att få eleven integrerad i arbetet har betydelse 

för elevens resultat i skolan (Daley & Birchwood 2010). Om samspelet fungerar 

tillfredställande för eleven kan det medföra att denne utvecklar sin identitet till en meningsfull 

individ där Me och I bidrar till ett balanserat jagmedvetande enligt Mead (Mead 1976: 101, 

104, 106, Månsson 2007: 157). Vid upprepad negativ attitydöverföring från andra individer 

kan bilden av det egna jaget påverka individens självbild åt det sämre hållet, detta är även 

förenligt med intervjupersonernas utsagor om hur deras barns självbild har påverkats (Mead 

1976: 101, 104,106, Månsson 2007: 159-161).  Flera av intervjupersonerna berättar att de 

upplever att deras barns självbild har påverkats negativt i och med att de har bemötts på ett 

ofördelaktigt sätt och för att de har blivit stämplade som avvikare i skolan genom att de har de 

svårigheter som ADHD/ ADD medför. Det har framkommit att vissa av föräldrarna upplever 

att skolpersonalens okunskap, deras attityder och bemötande, skolmiljön samt det uteblivna 

stödet har lett till en risksituation för deras barn med olika negativa följder.  Riskbilden 

överensstämmer med Socialstyrelsens rapport som påpekar vikten av att elevens svårigheter 

uppmärksammas och åtgärdas på ett tidigt stadium (Socialstyrelsen 2004).  
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 Flera av intervjupersonerna upplever att deras barn blir stämplade som avvikare i skolan. De 

berättar att de upplever att lärarna stämplar barnen som avvikare på grund av att de avviker 

från normen i gruppen. Det framkommer att det kan handla om att barnen beter sig 

annorlunda eftersom de inte kan bete sig så som normerna fodrar på grund av att de har 

ADHD/ADD. Avvikelse kan även handla om olika sjukdomar eller beteenden eftersom 

individen avviker från sundhet enligt Becker (Becker 2006:20). Detta bekräftas även från en 

av intervjupersonerna som beskriver att upplevelsen av skolpersonalens synsätt på hennes son 

förändrades genom att han fick en diagnos, det var då han blev den avvikande eleven, innan 

var han bara en besvärlig elev. Svårigheter som ADHD/ADD medför leder till negativa 

reaktioner från omgivningen enligt Socialstyrelsens rapport vilket flera av intervjupersonerna 

bekräftar (Socialstyrelsen 2004). Beckers begrepp om avvikelse inom stämplingsteorin visar 

att avvikelsen inte är en medfödd egenskap hos en individ utan att det är en relationell process 

som sociala grupper har skapat där en individ som inte agerar efter normerna i gruppen får en 

stämpel som en avvikare (Becker 2006: 22-23). Detta har även framkommit i våra 

intervjupersoners berättelser där de berättar att avvikelsen har framkallats genom att grupper i 

skolan har stämplat barnen som individer som avviker från normerna.  

 

7.  Avslutande diskussion 

 

7.1  Resultatdiskussion 

 

Denna studie har utgått från följande frågeställningar: Upplever föräldrarna att deras barn får 

tillräckliga stödinsatser för en fungerande skolgång? Hur upplever föräldrarna att deras barn 

blir bemötta i skolan av skolpersonalen? Hur upplever föräldrarna att samspelet mellan skolan 

och barnet påverkar deras barn? samt Upplever föräldrarna att deras barn blir stämplade som 

avvikare i skolan? 

 

De resultat som har framkommit genom våra intervjupersoner är i likhet med de rapporter, 

avhandlingar samt artiklar som vi har valt ut. Resultatet i studien och den tidigare forskningen 

förmedlar att elever med ADHD/ADD har en utsatt situation i skolan där skolan ställer för 

höga krav på eleverna som de har svårt att motsvara. Många elever med ADHD/ADD saknar 

även stödinsatser och åtgärdsprogrammen dokumenteras inte trots att dessa krav finns 
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lagstiftade. Många av lärarna saknar kunskap om ADHD/ADD samt vad det innebär för 

eleven vilket medför att de fokuserar på felaktiga svårigheter hos eleven. Resultatet blir att 

eleven känner sig misslyckad eftersom han/hon inte får den hjälp som denne behöver för sina 

svårigheter. Eleven blir även stämplad som avvikare på grund av svårigheterna som är 

förenade med ADHD/ADD. Det förväntas att eleven ska anpassa sig till skolans miljö istället 

för att miljön i skolan anpassas efter varje elevs förutsättningar. Sammanfattningsvis har vi 

kommit fram till att misslyckandet i skolan leder till att elevens självbild försämras och vissa 

av eleverna utvecklar riskbeteenden som kan få oanade konsekvenser. Den försämrade 

självbilden som eleven har fått kan försvåra dennes bild av sin identitet vilket kan vara svårt 

att förändra till något positivt. Slutligen kan vi konstatera att skolans påverkan och insatser 

har inflytande på hur elever med ADHD/ADD lyckas i sin framtid.  

 

Skillnader i resultatet i studien och den tidigare forskningen kan vara att vissa artiklar är några 

år gamla samt att de inte är utfärdade i Sverige. Det kan finnas skillnader i olika länder 

gällande forskning och utvecklingsarbetet kring ADHD/ADD.  Däremot stämmer resultaten i 

studien med det som har framförs i artiklarna varav vi har svårt att hitta andra skillnader. Den 

tidigare forskning som ingår i studien innehåller endast forskning om barn med ADHD då 

utbudet av forskning om ADD är begränsat samt att den enda skillnaden mellan diagnoserna 

är avsaknad av överaktivitet vid ADD. Vi ansåg att barnens svårigheter var likartade och att 

det inte hade betydelse för den problematik som utspelas i skolans miljö. 

 

Frågeställningen om föräldrarna upplever att deras barn får tillräckliga stödinsatser för en 

fungerande skolgång anser vi vara relevant eftersom vi genom vår förförståelse har insikt om 

att elever med ADHD/ADD ofta behöver stödinsatser för att klara av sin skolgång men att 

lärarnas okunskap ofta kan vara en bidragande orsak till att de inte får dessa insatser. Detta 

bekräftas även i den tidigare forskningen samt i resultatet i studien. När vi frågar efter 

tillräckliga stödinsatser för en fungerande skolgång kan frågan uppfattas olika beroende på 

vad varje intervjuperson upplever vara tillräckligt. Vissa föräldrar kan uppleva att även små 

insatser är tillräckliga medan andra aldrig är nöjda med de insatser deras barn har fått. Det kan 

innebära att resultatet kan påverkas av vilka intervjupersoner som har medverkat i studien. 

Det relevanta i frågeställningen som handlar om hur föräldrarna upplever att deras barn blir 

bemötta i skolan ligger i att bemötandet ofta glöms bort i tankebanorna kring problematiken 

hos elever med ADHD/ADD. I de skollagar och förordningar som skolorna ska efterfölja 

fokuseras mer på rätten till stödinsatser än på hur elever bör bemötas i skolan. Bemötandet 
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borde framhållas och efterföljas minst lika mycket. Bemötandet blir en viktig del av elevernas 

uppfattning som de får om sig själva, i och med de attityder som skolpersonalen överför till 

dem, varav bemötandet påverkar elevens identitetsutveckling och självbild. Det relevanta i 

frågeställningen om hur föräldrarna upplever att samspelet mellan skolan och barnet påverkar 

deras barn samt om föräldrarna upplever att deras barn har blivit stämplade som avvikare 

ligger i att vi ville ta reda på vilken påverkan samspelet i skolan har på elever med 

ADHD/ADD. Samspelet mellan individer påverkar de inblandade på ett eller annat vis vilket 

leder till konsekvenser av olika slag. Om skolan har kunskap om funktionsnedsättningen 

ADHD/ADD borde det medföra att eleven får de stödinsatser de behöver för att deras 

skolsituation ska fungera. När skolpersonalen bemöter elever med ADHD/ADD på ett värdigt 

och förstående sätt samt överför positiva attityder medför det att samspelet mellan 

skolpersonalen och eleven blir positiv och stärker elevens bild av sig själv. Detta minskar 

risken för att interaktionen mellan skolan och eleven blir en riskfaktor för eleven som 

utvecklas i en negativ bemärkelse.  

 

7.2  Metoddiskussion 

 

Resultatens giltighet i samtliga frågeställningar kan ifrågasättas då intervjupersonerna endast 

var fyra stycken till antalet. Generaliserbarheten i en kvalitativ metod är låg på grund av det 

lilla urvalet av intervjupersoner. Samtidigt kan resultatet vara giltigt eftersom studiens 

intervjupersoner är en del av befolkningen samt att resultatet stämmer till stor del med 

tidigare forskning. Validiteten i vår studie kan även ifrågasättas eftersom vi har varit både ett 

mätinstrument och de som tolkar materialet. Vidare kan hantverksskickligheten hos oss som 

forskare ifrågasättas eftersom det är vår första forskningsstudie som vi har utfört. Vår förmåga 

att analysera, tolka och ifrågasätta den information som vi har fått fram kan ha bidragit till att 

vi har missat information som kan vara relevant. Vi har trots allt använt oss av kontrollfrågor 

samt följdfrågor där vi har ifrågasatt intervjupersonernas utsagor. Vi har även analyserat 

materialet var för sig och sammanställt resultatet gemensamt där vi har upptäckt att vi tolkade 

svaren på likande sätt samt att det stämde överens med intervjupersonernas utsagor. Däremot 

kan intervjupersonernas minneseffekter ifrågasättas eftersom vissa av våra intervjupersoner 

har barn som inte längre går i grundskolan och minnesbilden av skolsituationen kan ha avtagit 

med tiden. Vi har gjort försök till att stärka reliabiliteten i vår studie genom att utforma 

tydliga frågor samt vi har spelat in samtliga intervjuer. Vi har även transkriberat och 
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analyserat materialet enskilt för att sedan analysera gemensamt. Reliabiliteten kan dock 

ifrågasättas eftersom vi inte har gjort fler mätningar än en och därav har inte resultatet 

reproducerats av fler forskare.  

 

En kvalitativa metod var att föredra eftersom vi ville undersöka föräldrarnas upplevelser om 

det stöd och bemötande som deras barn får i skolan. Urvalet i vår studie var litet vilket kan ha 

haft betydelse för resultatet. I en kvantitativ metod skulle urvalet ha kunnat vara större, vilket 

skulle ha kunnat öka generaliserbarheten i studien. Vi valde att inte använda oss av en 

kvantitativ metod för att vi inte ville neutralisera intervjupersonernas upplevelser eller mäta 

och jämföra olika värden i vår studie. I vår studie valde vi att utgå från ett hermeneutiskt 

synsätt för att öka vår förståelse om intervjupersonernas livsvärld. Vid en hermeneutisk 

tolkning av en individs livsvärld krävs en viss förförståelse av det som samtalas vilket vi har 

till en viss del. Eftersom alla individer har en förförståelse om hur saker förhåller sig kan den 

ha medfört att vi har tolkat intervjuutsagorna på ett förutbestämt sätt. Vi har dock varit 

medvetna om risken vilket vi har försökt att undvika genom att föra en dialog mellan oss om 

att inneha ett öppet förhållningssätt genom hela studien. Vi har även försökt att inta en neutral 

inställning vid intervjutillfällena där vi har försökt koppla bort vår förförståelse där vi endast 

har lyssnat till intervjupersonernas berättelser.  

 

7.3  Teoridiskussion 

  

Vid val av teorier utgick vi från ett socialpsykologiskt perspektiv där fokus ligger på hur 

relationer skapas och hanteras av individer samt hur identiteten påverkas av grupper och av 

miljön. I våra frågeställningar utgår vi från symbolisk interaktionism eftersom alla 

frågeställningar handlar om relationen mellan skolan och eleven. Stödinsatser och bemötande 

handlar om ett givande och tagande som utgår från relationen mellan skolan och eleven. 

Slutligen leder interaktionen till en påverkan på elevens identitet. Det socialpsykologiska 

perspektivet fokuserar dock enbart på relationen mellan gruppen och individen där 

samhällsperspektivet utelämnas vilket medför att beslut som tas på högre nivå inte inkluderas 

i våra resonemang i vår studie. I studien har vi tolkat materialet hermeneutiskt där vi har delat 

in vårt empiriska material i teman och tolkat i olika delar för att sedan tolka delarna till en 

helhet. Genom att vi har tolkat hermeneutiskt kan vår förförståelse ha haft påverkan för hur vi 

fick fram vårt resultat eftersom vi omedvetet kan ha påverkat tolkningen av utsagorna. Vi kan 
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även ha svävat ut i våra tolkningar eftersom tolkningen är förutsättningslös, vi har trots allt 

försökt att undvika detta genom att tolka materialet gemensamt samt genom att spela in 

intervjuerna. 

 

7.4  Förslag till fortsatt forskning 

 

Det skulle vara intressant att forska vidare om vuxna individer med ADHD/ADD och höra 

deras berättelser om deras skolgång. I det fallet uppnås ett aktörsperspektiv om skolans stöd 

och bemötande samt hur det kan gå när individerna har avslutat skolgången och vad som 

hände sedan. En annan forskning som skulle vara intressant är rektorernas roll då elever ska få 

stödinsatser. Vilken kunskap har rektorer om ADHD/ADD? Hur ska resurserna fördelas? 

Rektorn i varje skola har det yttersta ansvaret för att elever med stödbehov får de stödinsatser 

som de behöver och därav kan det vara intressant att få ta del av hur rektorerna upplever att 

elevernas behov blir tillgodosedda. 
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