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Inledning   
Att få en diagnos kan vara en befrielse, en lättnad eller en förklaring till varför just jag eller mitt barn 

har svårt med vissa saker. Det kan ge legitimitet eller rättigheter till specifika insatser, som rätten till 

stöd åt funktionshindrade (LSS), stöd och hjälp i skolan eller en större förståelse från omgivningen 

för ens personliga svårigheter. Det kan också bidra till nya grupptillhörigheter att identifiera sig med 

för dem som känt sig avvikande, annorlunda eller utstötta. Men vad händer då en viss diagnos 

betraktas som problematisk och krävande eller till och med får stigmatiserande effekter? Vår 

upplevelse av synen på ADHD är att diagnosen främst beskrivs som något negativt, både i media och 

i skolans värld. Barn med ADHD beskrivs som de jobbiga och problematiska barnen som framförallt 

är en belastning för omgivningen och sällan lyfts några positiva aspekter av diagnosen. 

 

Denna bild av ADHD är något som även befästs i forskningen. Den största andelen av forskningen på 

området är främst biomedicinskt inriktad som gjorts på pojkar i skolåldern med ett tydligt 

problemperspektiv. Det finns mindre forskning som berör den sociala kontexten kring att 

diagnostiseras och leva med ADHD samt vilka diskurser om diagnosen som råder i samhället. Kitty 

Lassinantti har i avhandlingen Diagnosens dilemma utifrån begreppen “avvikande” och normalt” 

analyserat kvinnors upplevelse av att leva med ADHD, hur detta hänger samman med 

identitetsskapande, stigma, känsla av att vara avvikande samt hur det starkt dominerande 

biomedicinska perspektivet påverkar kvinnor med ADHD. Lassinantti beskriver även kort vilka 

begrepp som Socialstyrelsen använder sig av i sin kunskapsöversikt om ADHD hos barn och vuxna 

(Lassinantti, 2014:20&30).  

 

Eva Kärfve tar i antologin Diagnosens makt upp frågan om att ADHD kopplas till inträde i framtida 

asocialt beteende och hur detta påverkar barns självkänsla samt är kritisk till det ökade antalet 

ADHD-diagnoser idag. Hon tar även upp hur dessa barn beskrivs i negativa termer (2006:67-69).  

Problemformulering  
I media och samhällsdebatten framställs ofta barn med ADHD som de jobbiga och krävande barnen 

som förstör och irriterar för andra med ett bråkigt, aggressivt och stökigt beteende. Denna ensidiga 

beskrivning påverkar barnens självkänsla och lärande negativt (Climie & Mastoras, 2015:296). Barn 

med utåtagerande beteenden som ADHD beskrivs ofta i negativa ordalag där insatserna främst rör sig 

om att barnet behöver förändra sitt beteende eller i skolan delta i olika särlösningar (Kärfve, 

2006:69), som exempelvis nivågrupperingar eller särskilda undervisningsgrupper (Andersson Varga 

& Widigson, 2011:4). Detta trots att det exempelvis finns många framstående idrottare som har 
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ADHD (Wedge, 2012). Diagnosen kan dessutom innebära ökad kreativitet, idérikedom, energi och 

framåtsträvan (Lassinantti, 2014:165). 

 

I Hellberg och Kjellbergs studie om ungdomar med Aspergers syndrom och ADHD berättar flera av 

informanterna med ADHD att de känt sig avvikande redan innan de fått diagnosen och att diagnosen 

sedan förstärkt denna känsla. Detta handlar om att bli stämplad som annorlunda, där upplevelsen av 

att få ADHD främst varit negativt. Det finns även personer som upplevt diagnosen som en förklaring 

till sina svårigheter vilket skapat en större förståelse för ens beteende. Det svåra med att känna sig 

avvikande var främst tydligt hos de som fick ADHD-diagnosen i skolåldern då det i denna ålder är 

extra viktigt att känna sig normal och att passa in (2012:35).  

 

I en av fem kunskapssammanfattningar skriven av Socialstyrelsens nationella utvecklingscentrum för 

barn och unga med psykisk ohälsa, (UPP-centrum) finns information för personal i förskola och skola 

om ADHD hos barn. Titeln på kunskapssammanfattningen lyder: Barn som utmanar. Socialstyrelsen 

är enligt oss en inflytelserik och tillförlitlig aktör i det svenska samhället, en myndighet som 

allmänheten lyssnar på och vänder sig till för information om exempelvis psykisk ohälsa. De anspråk 

som Socialstyrelsen gör får stort gehör i samhället då de står högt i vad Loseke kallar 

“trovärdighetshierarkin” (2003:36). Genom kunskap om hur en inflytelserik aktör som 

Socialstyrelsen definierar eller talar om barn med ADHD kanske det blir möjligt att urskilja mönster i 

hur dessa barn framställs. Då vi konstaterat att en del forskning bekräftar vår uppfattning av att det 

finns en samhällelig diskurs om ADHD, är det intressant att studera om det även finns mönster i hur 

Socialstyrelsen beskriver diagnosen. Vår uppsats skulle således fylla en kunskapslucka då ingen 

forskning i vidare utsträckning granskat hur myndigheter som Socialstyrelsen skriver om barn med 

ADHD och om det i sådana myndighetstexter kan urskiljas några mönster i hur man talar om barn 

med denna diagnos. 

Frågeställning 
Vilka mönster kan urskiljas i beskrivningen av barn med ADHD i Socialstyrelsens 

kunskapssammanfattning Barn som utmanar?  

Syfte 
Att med diskursanalytisk metod utifrån Goffmans teori om stigma belysa vilka mönster som är 

förekommande och genomgående i hur Socialstyrelsen beskriver barn med ADHD.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Då tidigare studier belyst hur effekten av att diagnostiseras med ADHD kan bli stigmatiserande, 

vilket stämde överens med vår uppfattning av diagnosen, ter det sig lämpligt att belysa vår empiri 

utifrån en teoretisk utgångspunkt i stigma.  

 

Ordet stigma härrör från grekerna som använde begreppet för att beskriva kroppsliga uttryck som 

bevis på något negativt eller avvikande som sänkte denne persons status och moraliska värde 

(Goffman, 2011:9). ”Görandet” av stigma kan beskrivas som då någon vi betraktar som avvikande, 

befinner sig i en grupp där hen har vissa oönskade egenskaper som skiljer denne från resten av 

gruppen. Hen blir då till en utstött människa i våra ögon; en stigmatiserad. Goffman menar att ett 

stigma är en egenskap som är mycket ogynnsam i en viss kontext. Goffman beskriver dock vidare att 

stigmatisering i första hand inte handlar om objektiva egenskaper utan att man måste studera den 

relationella aspekten. Att stigmatisera någon kan fungera som en statushöjare för ”de andra”, de som i 

detta fall anses som normala (ibid:10-11). 

 

Goffman identifierar tre olika former av stigma; kroppsliga funktionsnedsättningar, egenskaper hos 

en person som kopplas samman med negativa värden (till denna kategori kopplar han allt ifrån 

personer som ses som opålitliga, psykiskt sjuka, kriminella, missbrukare, hbtq-personer osv). Till den 

tredje typen räknar Goffman stigma kopplat till religiös tillhörighet, etnicitet eller hudfärg. Goffman 

menar att vad som förenar dessa tre är just: 

 

(…) En individ, som eljest lätt skulle ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, har ett drag, en 

egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får dem av oss som möter honom att vända sig 

bort från honom och bortse från de anspråk på gemenskap med oss som hans övriga egenskaper i och 

för sig kunde ha motiverat. Han besitter ett stigma, han avviker på ett icke önskvärt sätt från våra 

förväntningar. Vi samt de som inte på ett negativt sätt avviker från de speciella förväntningar det här 

gäller kallar jag här för de normala.  

 (Goffman, 2011:12).  

 

Goffman talar om stigmatisering i förhållande till de “normala” och det är således denna teoretiska 

utgångspunkt vi kommer att använda oss av med begrepp som “avvikande” och “normalitet” 

integrerade i analysen. 
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Metod 
Den metod vi använt oss av är en kvalitativ diskursanalys av en kunskapssammanfattning skriven av 

Socialstyrelsens nationella utvecklingscentrum för barn och unga med psykisk ohälsa, UPP-centrum.  

Konstruktionistisk ansats  
Vår studie har en konstruktionistisk ansats. Detta innebär att vi utgår från att sociala företeelser 

skapas genom hur olika aktörer väljer att beskriva dessa. Konstruktionism som begrepp innebär att 

forskaren och dennes beskrivning av en social företeelse i sig är en konstruktion av verkligheten och 

inte en objektiv beskrivning av den (Bryman, 2011:37).  

Diskursanalys  
En diskursanalys innebär att studera hur språket bidrar till att skapa och reproducera den sociala 

verkligheten genom diskurser (utsagor) kring hur saker ter sig (Bryman, 2011:474). Det vi vill 

analysera i vår studie är vilka diskurser som finns om ADHD i Socialstyrelsens rapport genom att 

fokusera på språket och begreppsanvändningen. I denna form av analys ser man således på 

verkligheten som subjektiv, vilken skapas genom diskurser (ibid.). 

 

En diskursanalys är i högsta grad en konstruktionistisk typ av metod där språket står i fokus för 

analysen. Hur vi talar om något (vilka begrepp eller på vilket sätt vi talar) bidrar till att reproducera 

en viss sanning om detta. Diskursanalysen handlar även om att rikta ljuset mot hur människor med 

olika motiv försöker uppnå en viss vinning för sina syften. Detta genom att studera hur en viss 

företeelse framställs genom språket. En diskurs handlar alltså om att presentera sitt syfte på ett så 

tacksamt sätt som möjligt för att detta ska nå fram på det sätt man önskar. Genom att exempelvis 

påtala något som ett problem som kräver interventioner, undviker man att prata om något annat. Även 

tystnaden om något kan alltså vara grundläggande i förståelsen av hur en social verklighet 

konstrueras (Bryman, 2011:474-478). Diskursanalysen menar att vad som får definieras som sanning 

är beroende av kontexten - vilken tid vi lever i och var man befinner sig. Detta påverkar vad som i 

denna tid och på denna plats anses som sant (Börjesson & Palmblad, 2007:9-11). 

Varför detta ämne? 
Vi fick upp ögonen för ämnet ADHD under ett seminarium om diagnoser på termin 4 på 

socionomutbildningen, där vi granskade en broschyr av Socialstyrelsen om barn med ADHD. Denna 

vände sig till yrkesverksamma i förskola och skola. I läsningen av denna upplevde vi att ADHD som 

diagnos beskrevs i relativt negativa ordalag och att det saknades ett tydligt barnperspektiv. När det 

gäller andra typer av diagnoser, som exempelvis Autism eller Aspergers, hade vi bilden av att 

styrkorna med diagnosen framhävdes tydligare, exempelvis i media eller i populärkulturen. Vi hade 
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inte samma uppfattning när det kom till ADHD. Vi blev då nyfikna på att i en längre rapport av 

Socialstyrelsen närmare studera om det fanns några mönster i hur det talades om barn med ADHD.  

Insamlingsförfarandet och analysförfarandet av empirin  
Vi fick tillgång till Socialstyrelsens rapport genom att söka på “ADHD” på Socialstyrelsens hemsida 

där vi sedan fick träffar på deras kunskapssammanfattning från UPP. Sökningen av tidigare forskning 

gjordes genom sökning på “ADHD” och “Strength” där en vetenskaplig artikel hämtades; “ADHD in 

Schools: Adopting a Strengths-Based Perspective”. Sökning i Socialvetenskap gjordes med sökorden: 

“ADHD” och “diskurs” och gav bland annat resultat på en avhandling om kön och ADHD med ett 

kritiskt perspektiv på diagnoser av Kitty Lassinantti (2014). Denna avhandling hade flera likheter 

med ämnet för vår studie vilket gjorde att vi inspirerades av Lassinanttis tankegångar. Vi valde därför 

att på LUBSearch söka upp en del av den tidigare forskning som hon integrerat i sin studie, 

exempelvis en studie av Hellberg & Kjellberg (2012), Övergångsprocessen från skola till vidare 

studier och arbete, vilka hade intressanta resonemang angående stigma.  

 

Vi har även använt oss av Eva Kärvfes (2006) kapitel “Den mänskliga mångfalden - diagnosen som 

urvalsinstrument” i boken Diagnosens makt. Kapitlet hade vi läst tidigare i kursen vilket gjorde att vi 

hade med oss detta som förkunskap. Boken lånades på samhällsvetenskapliga institutionens bibliotek. 

Vi valde stigma som teoretisk ansats efter att ha läst Socialstyrelsens rapport ett flertal gånger och då 

fått intrycket av att ADHD beskrevs som en besvärlig och utmanande diagnos, vilket vi upplevde som 

en delvis stigmatiserande beskrivning. Boken Stigma - Den avvikandes roll och identitet av Erving 

Goffman (2011) söktes upp genom samhällsvetenskapliga institutionens biblioteks söktjänst Lovisa.  

 

Vi försökte i läsningen av rapporten Barn som utmanar urskilja hur barn med ADHD beskrevs, vilka 

typer av ord som användes, vilka egenskaper som lyftes fram, om både styrkor och svagheter fanns 

inkluderat, vilket perspektiv som anlades och om beskrivningarna problematiserades. För att få svar 

på vår frågeställning genomförde vi två kodningar där vi i den första kodningen utgick från 

kategorierna “Hur beskrivs problemet?” och “Vilka centrala ord används?” I den andra kodningen 

utgick vi från dikotomierna “avvikande” och “normala” samt barn som “drabbade” och “ansvariga”.  

 

Den första kodningen gjordes endast av de 15 första sidorna i rapporten, sidorna 9-24, medan den 

andra kodningen gjordes av hela rapporten. Anledningen till att den första gjordes på en avgränsad 

del var främst på grund av rapportens upplägg, där den första delen är mer beskrivande vilket passade 

bättre för kodning 1. I en första läsning sökte vi hitta mönster i hur Socialstyrelsen beskrev barn med 
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ADHD samt hur diagnosen i sig beskrevs för att sedan urskilja de ord som användes mest frekvent. 

Kodning 2 utgick från färdiga kategorier; “normalt” “avvikande” samt “drabbad” och “ansvarig”. 

Dessa kategorier bestämdes utifrån att stigma skulle tillämpas som teori och att en stigmatisering 

bygger på att en individ eller grupp pekas ut som avvikande i förhållande till det normala för att sedan 

ges lägre status. Normalitet och avvikelse är således centrala begrepp i teorin och var därför 

motiverade att tillämpa.  

 

Kategorierna “barnet som drabbad” och “barnet som ansvarig” bestämdes efter några läsningar av 

rapporten där vårt intryck blev att barnens problematik främst diskuterades i förhållande till hur 

omgivningen drabbades av de besvärliga barnens beteende. Vi såg det som intressant att studera 

närmare huruvida barn med ADHD framställdes som drabbade, då ADHD trots allt räknas som en 

funktionsnedsättning samt till området psykisk ohälsa vilket kan vara drabbande för individen, främst 

för barn. Då barns hälsa och mående ska tas särskilt i beaktande enligt SoL (1 kap 2§ SoL, SFS 

2001:453), ansåg vi det därför intressant att se om barn med ADHD framställdes mer som ansvariga 

för sin problematik då diagnosen utifrån rapportens titel “utmanar” omgivningen. Detta ord anser vi 

indikera att barnen skulle kunna välja att sluta utmana och därmed göras till ansvariga för sin 

problematik. Vi valde som tidigare nämnt diskursanalys som metod för vår undersökning vilket 

gjorde att vi främst fokuserade på språket i vår analys av rapporten; vilka ord som användes, vilka 

mönster i beskrivningarna av barnens problematik som kunde urskiljas och var tyngdpunkten låg i 

beskrivningen. Detta kopplades samman med kategorierna vi valt i kodningen.  

För- och nackdelar med vårt tillvägagångssätt 
Vi valde att genomföra två olika kodningar på samma rapport för att få en bredare och mer 

innehållsrik analys. Den första kodningen kan sägas vara mer generellt fokuserad medan den andra 

kan beskrivas som något mer detaljriktad och styrd till specifika ord. Att vi valde att genomföra två 

kodningar är en fördel då vi på så vis fångade upp ett stort spektrum av hela rapporten. Det skulle 

även kunna ses som en nackdel då det kan ha gjort analysen en aning spretig och osammanhängande. 

Vi har dock arbetat med att få en röd tråd genom analysen genom att integrera de två kodningarna 

och skapa ett samspel dem emellan och på så vis ge en djupgående analys av rapporten.  

 

När det gäller tidigare forskning har vi främst valt studier med ett kritiskt perspektiv till diagnoser, 

där diagnosen beskrivits som någonting stigmatiserande och samhällets diskurser om ADHD 

ifrågasatts explicit. Detta skulle kunna vara en nackdel då forskningen vi inkluderat endast 

representerat ett perspektiv. Men eftersom vi valde diskursanalys som metod föll det sig naturligt att 
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göra detta då en diskursanalys främst går ut på att granska hur sanningar om olika företeelser 

konstrueras genom språket (Bryman, 2011:474). Eftersom att diagnostiseringen av ADHD ökat 

kraftigt de senaste åren (Lundström, 2016:18) och diagnoskulturen har en mycket hög status i 

samhället (Kärfve, 2006:59), ansåg vi det intressant att ifrågasätta detta. Dessutom är den största 

delen av forskningen om ADHD främst ur ett medicinskt perspektiv vilket ytterligare motiverade våra 

val av tidigare forskning och inte minst vårt eget uppsatsämne. Vi kunde inte hitta någon studie som 

gjort samma sak som vår uppsats, med undantag från en mycket liten del i Kitty Lassinanttis studie 

där hon kort beskrivit hur Socialstyrelsen talar om ADHD och autism (2014:20-21). Dock var detta 

inte huvudsyftet i hennes studie och inte heller någon längre granskning, vilket gjorde att vårt val av 

uppsatsämne var relevant och gav dessutom en lite ny ingång i forskningen.  

Reliabilitet och Validitet  
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studie är genom att ställa frågan om resultaten skulle bli 

desamma ifall undersökningen genomfördes igen, fast av någon annan. Vilka resultat är tillförlitliga 

och vilka resultat är i hög utsträckning påverkade av forskarens egna åsikter och bedömningar eller av 

slumpen? (Bryman, 2011:49). Vi hade en mycket tydlig ingångspunkt och en klar uppfattning om 

ADHD då vi påbörjade uppsatsen, vilket påverkat resultaten. Vi hade uppfattningen att 

Socialstyrelsen främst beskrev barn med ADHD som besvärliga och bråkiga och att problematiken 

sågs som en utmaning för omgivningen och inte för barnen. Denna ståndpunkt förändrades dock 

något under processen då vi efter ett flertal läsningar kunde hitta andra mönster som gick emot vår 

uppfattning. Dessa integrerades i analysen vilket kan sägas höja tillförlitligheten då vi inte varit för 

bundna av våra egna uppfattningar utan haft en relativt öppen inställning till resultaten.  

 

En studie med hög validitet, är en studie där slutsatserna hänger samman på ett logiskt sätt, det vill 

säga om man verkligen undersöker det man säger sig undersöka och om studien är generaliserbar till 

ett större sammanhang (Bryman, 2011:50-51). För vår del handlar det om att ställa sig frågan om våra 

analyser av vilka mönster som kan urskiljas i en av Socialstyrelsens kunskapssammanfattningar 

verkligen kan representera Socialstyrelsens beskrivning av barn med ADHD eller om de mönster vi 

hittat endast representerar författarens (Björn Kadesjö) uppfattning? Kan vi verkligen säga att våra 

slutsatser i analysen handlar om Socialstyrelsens beskrivning av barn med ADHD eller är det i själva 

verket Björn Kadesjös beskrivning vi undersökt? Vi har hittat mönster i just denna rapport från 

Socialstyrelsen och även om det i inledningen står att författaren själv svarar för innehållet, är det 

trots allt Socialstyrelsen som står som avsändare för rapporten. Det är därför svårt att svara på om 

våra resultat är generaliserbara för att representera hur Socialstyrelsen som myndighet beskriver barn 
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med ADHD. För att kunna svara på detta hade vi behövt genomföra en mycket större studie av ett 

flertal texter och kanske även andra källor. Detta hade varit intressant att genomföra i ytterligare 

studier. Vi anser dock att vi kan hävda att vi genomfört det vi i frågeställningen sagt att vi skulle 

genomföra.  

Arbetsfördelningen i gruppen 
Genom hela arbetsprocessen har gruppen träffats varje dag och suttit tillsammans och arbetat, även 

om alla vid dessa tillfällen har arbetat var för sig med olika delar av uppsatsen. Inledningsvis 

diskuterade vi tillsammans fram vilket ämne vi ville arbeta med samt vilken empiri som skulle 

användas. Processen att välja uppsatsämne tog många vändor och vi fick revidera våra tankar ett 

flertal gånger innan vi enades kring att Socialstyrelsens rapport Barn som utmanar var empirin som 

skulle användas. När vi avgränsat vårt ämne samt valt teori och metod, inleddes arbetet med att samla 

ihop material. I det inledande arbetet ägnade sig alla tre i gruppen åt att söka tidigare forskning på 

området ADHD, då vi ansåg detta som ett av de mer krävande momenten i arbetet. Under tiden vi 

gjorde detta blev Siri mer ansvarig för teoretiska utgångspunkter och metod samt för 

problemformulering och inledning. Medan Siri arbetade med detta arbetade Viktor och Elvira med 

kodning av empirin.  

 

Efter kodningen och när skapandet av metod- och teoridelen kommit i ordning påbörjades arbetet 

med analysen. Detta genomfördes först genom att vi tog fasta på varsin del av analysen. Viktor blev 

mer ansvarig för den första kodningen vilken sattes i relation till frågeställningen samt den teoretiska 

utgångspunkten. Siri och Elvira skrev utifrån den andra kodningen som tagit fasta på kategorier från 

teorin och satte även denna i relation till den teoretiska ansatsen samt tidigare forskning. Under 

processens gång insåg vi att analysen blev något spretig med två kodningar analyserade efter 

varandra och att det saknades en röd tråd. Siri och Elvira skrev då om analysen så att den fick en 

tydligare röd tråd som stämde överens med frågeställningen och syftet. Viktor deltog inledningsvis, 

men var tvungen att avvika och höll sig uppdaterad om ändringarna. Efter detta satte vi oss slutligen 

med slutdiskussionen vilken vi alla tre diskuterade och arbetade fram. 

 

Avslutningsvis satt Siri och Elvira och kontrollerade innehåll, källor och text,  

medan Viktor skrev på referenslistan samt justerade formalia samt såg över språkets akademiska 

nivå. 
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Resultat och analys 
 

Det finns barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa och kanske till och med förstöra för 

andra. Det är barn som ofta väcker irritation, ilska och besvikelse hos dem som finns omkring dem. 

Men barnens beteende är inte bara ett problem för omgivningen utan även för deras egen situation och 

framtid. (Kadesjö, 2010:9) 

 

Detta är inledningen på Socialstyrelsens kunskapssammanfattning om barn med ADHD. Citatet ger 

en tydlig bild av vilket problem som ska diskuteras, som läsare vet vi vilka barn man talar om. Det är 

de jobbiga och bråkiga barnen som stör andra barn på lektionerna. Det är barn som stör arbetsron och 

ökar arbetsbelastningen för lärarna. Det är barn som utmanar sin omgivning. Detta är också titeln på 

rapporten; Barn som utmanar.  

 

Det är inledningsvis intressant att jämföra titeln på rapporten med titlarna på de andra fyra 

kunskapssammanfattningarna som Socialstyrelsen utgivit. Medan rapporten om ADHD har titeln 

Barn som utmanar heter de andra Blyga och ängsliga barn, Ledsna barn, Barn som tänker 

annorlunda och Barn som utsätts för fysiska övergrepp (Tegnell & Hellgren 2010:3). Alla dessa 

texter handlar om barn med psykisk ohälsa men i de andra fyra rapporternas titlar framställs barnen 

snarare som drabbade av sin psykiska ohälsa, i jämförelse med titeln Barn som utmanar. Titeln 

implicerar att barnen är aktiva och utmanar omgivningen, inte exempelvis att omgivningen utmanar 

barnen. Ordet utmana ger associationen till problem/irritation, till skillnad från till exempel att vara 

ledsen, tänka annorlunda, vara blyg eller ängslig som i större utsträckning beskriver barnen som 

drabbade av sina diagnoser.  

 

Rapporten går vidare genom fem fallbeskrivningar av barn med ADHD och hur problematiken kan 

yttra sig. Det är exempel på barn vars beteende leder till problem för omgivningen i hög utsträckning. 

Exempelvis beskrivs att barnen reagerar med “våldsam ilska”, “knytnävsslag”, att “börja skrika”, 

“knuffa på barn”, bli “våldsam”, “förstör undervisningen”, “stör och sätter igång bråk”, “röker”, 

“skolkar” eller “förstör de andras lek” (Kadesjö, 2010:9-10). Dessa fallbeskrivningar av barnen görs 

genom ord som indikerar aktivitet och val, att knuffa på andra barn, att börja skrika, att störa och 

sätta igång bråk. Det blir således tydligt att det är barnen som är ansvariga för sitt beteende. För att 

bråken, skriken och förstörandet ska sluta krävs att barnen låter bli att skrika, knuffas eller bråka. Det 

beskrivs som viktigt att hjälpa barnet med de sociala regler och de normer som omger hen som att 

“vänta på sin tur”, “lära sig lyssna” “sitta still” och “lyda” (ibid:23). Barnen pekas här ut som 
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ansvariga för att avhjälpa sin problematik och till och från även som förövare, de “dumma” eller 

“bråkiga” barnen som förstör för andra.  

 

I Erving Goffmans bok Stigma - Den avvikandes roll och identitet menar han att föreställningen om 

specifika gemensamma värden och normer i en grupp kan göra enskilda medlemmar i gruppen som 

inte följer dessa normer till avvikare (2011:152). Detta resonemang applicerat på det sätt som 

Socialstyrelsen karakteriserar barn gör barn med ADHD till de avvikande. De är avvikande i 

förhållande till normer av ett förväntat beteende i skolan och gentemot andra barn i leken. De är 

också orsaken till att bråk uppstår i förhållande till de andra normala barnen som drabbas av ett 

utåtagerande, ibland även våldsamt beteende.  

 

Goffman menar vidare att en avvikares beteende ibland riskerar att tolkas som en följd av hens 

olikhet. Personens reaktion på att bli särbehandlad ses som ett direkt uttryck för olikheten, vilket i 

våra ögon kan legitimera stigmatiseringen när det egentligen handlar om en reaktion på att bli 

stigmatiserad (ibid:13). Detta kan kopplas till hur Socialstyrelsen skriver om barn med ADHD i vissa 

delar av rapporten, där ADHD beskrivs som en diagnos som automatiskt innebär ett bråkigt, stökigt 

eller utmanande beteende. Detta beteende kanske skapas på grund av att omgivningen bemöter 

barnen med oförståelse och tillrättavisningar, vilket de vuxna i sin tur legitimerar till följd av barnets 

utmanande beteende. Kadesjö tar dock upp detta som en viktig aspekt i bemötandet av barn med 

ADHD. Han menar att en trygg grupp som accepterar olikheter gör det mycket lättare för barn med 

ADHD att kunna förstå sin omgivning (Kadesjö, 2010:34). Han tar även upp hur ett negativt 

bemötande av barnet på grund av bristande ork från vuxna kan förvärra barnets problematik avsevärt. 

Till exempel kan negativ uppmärksamhet i form av tillsägelser göra att barnet får en negativ bild av 

sig själv (ibid:40-41). Denna stigmatisering kan därmed nära sammankopplas med skam eftersom att 

barnet förstår att hens egenskaper är skamliga och oönskade (Goffman, 2011:15).  

 

Effekten av att betraktas som avvikande och stigmatiserad blir enligt Goffman diskriminering. 

Goffman menar att personer som anses bära oönskade egenskaper tillskrivs en rad andra oönskade, 

negativa egenskaper på grund av dennes olikhet (ibid:13). När Kadesjö i Socialstyrelsens Barn som 

utmanar radar egenskaper på varandra och bland annat skriver att “Dessa barn blir fort otåliga och 

kan inte vänta utan avbryter och kastar ur sig svaren, ofta innan de har lyssnat färdigt och utan tanke 

på att det kan väcka negativa reaktioner hos omgivningen.” (Kadesjö, 2010:19) ligger en analys i linje 

med Goffmans teori nära till hands. Dessa barn är inte bara otåliga, de visar dessutom heller ingen 

hänsyn till andra i konversationen eller i omgivningen.  
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Det görs i Socialstyrelsens rapport om ADHD en tydlig koppling mellan diagnosen och senare karriär 

i kriminalitet och annat asocialt beteende (Kadesjö, 2010:26). Eva Kärfve tar även upp frågan om hur 

diskursen om ADHD tätt kan sammankopplas med framtida asocialt beteende, som kriminalitet och 

missbruk och att det skulle kunna påverka hur barn ser på och uppfattar sig själva. Hon diskuterar att 

det inte finns någon forskning om just detta men att eftersom det finns utbredd kunskap kring teorier 

om självuppfyllande profetior är det en teori som skulle kunna vara applicerbar (2006:64-69). 

 

I Barn som utmanar talas sällan om styrkorna hos barn med ADHD, det tas inte upp mer än vid några 

enstaka tillfällen. Fokus ligger främst på de svårigheter och problem som diagnosen innebär, vilka i 

den första delen av rapporten, sidorna 9-24, knyts till omgivningens upplevelse. Hur omgivningen 

drabbas av barnens beteende är i centralt genomgående i den första delen. Genomgående i denna del 

av rapporten är att ADHD ses som ett problem, både för barnet och omgivningen, med några få inslag 

av förståelse (Kadesjö, 2010:9). Barnen beskrivs oftast med negativa egenskaper och styrkorna i att 

ha ADHD lyfts sällan. Ett undantag är citatet: "Man får inte heller glömma att en del barn är 

intensivare, påhittigare och snabbare än andra, vilket ju många gånger är en tillgång för deras 

utveckling" (Kadesjö, 2010:21).  

 

I ovanstående citat beskriver man några av de huvudsakliga egenskaper som barn med ADHD har 

men utan ord som störande, utmanande eller hyperaktiva, vilka skulle passa som negativa synonymer 

till de mer positiva ord som står att finna i citatet. Det är intressant att tonen förändras i detta citat till 

att integrera positivt klingande adjektiv i beskrivningen av barn med ADHD till skillnad från de ovan 

nämna, mer negativt klingande.  

 

Rapporten problematiserar det faktum att problematiken som barn med ADHD uppvisar ibland 

felaktigt tolkas som en del av personligheten. Detta menas kunna förstärka ett sådant beteende genom 

att bli till en självuppfyllande profetia (ibid:28). Kadesjö beskriver flera gånger barnen som bärare av 

“sårbarhetsfaktorer”, “bristande förutsättningar” och “funktionsnedsättningar” (ibid:39-40, 23). På de 

följande sidorna framhävs vikten av att skolpersonal och föräldrar lyfter fram och uppmuntrar barnets 

positiva egenskaper och förmågor, eftersom barn med ADHD är vana att få mycket negativ 

förstärkning. Här lyfts även fram att det är viktigt att uppmärksamma barnets prestationer för att 

uppmuntra intressen som sport, musik eller konstnärliga aktiviteter för att barnet ska känna att hen 

kan och lyckas med vad hen företar sig (ibid:40,47). Dessa stycken ur Socialstyrelsens rapport 

framhäver en mer nyanserad beskrivning av barn med ADHD, där ansvaret och problematiken inte 
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bara läggs på barnet, utan där omgivningens roll i barnets liv tydliggörs. Ord som 

funktionsnedsättning, sårbarhetsfaktorer eller bristande förutsättningar är mindre kopplat till termen 

beteendeproblem, där ansvaret istället flyttas från barnet (som har ett problem med hur hen beter sig) 

till att barnet har en funktionsnedsättning som kräver ett rättvist och förstående bemötande från 

samhället och omgivningen.  

 

Rapporten fokuserar ett flertal gånger på att omgivningen behöver förändras för att passa barnet 

(Kadesjö, 2010:13-14). Detta kan utläsas som ett mer förlåtande och förstående synsätt på barn med 

ADHD, där orsakerna till ett barns beteendeproblematik också återfinns i hur omgivningen bemöter 

barnet. Kadesjö diskuterar hur omgivningen påverkar och utmanar barnet och vikten av ett 

genomtänkt och förstående bemötande från omgivningen. Här diskuteras hur barnens utveckling och 

framtid hänger på att de får förståelse för sitt “motsägelsefulla” beteende och att de vuxna i deras 

omgivning ser sin roll för dem (ibid:9-10). Beteendet kallas här för motsägelsefullt vilket kan tolkas 

som ett neutralt ord, varken negativt eller positivt laddat. 

 

Vidare ger Kadesjö förklaringar till hur barn med ADHD kan protestera och ifrågasätta vuxna och 

kallar det en nödvändig del av utvecklingen där barnet prövar sin förmåga. Beteendeproblem 

definieras utifrån den sociala gemenskapens värderingar och normer. Ett visst handlande uppfattas 

som ett problem eller inte, beroende på vilket sammanhang det sker inom. Kadesjö understryker att vi 

måste se hur vuxna och andra i omgivningen bidragit till barnets reaktioner (ibid:13). Detta 

förhållningssätt kan också tolkas som något mer förstående för barnens beteendemönster, där 

rapporten tar upp orsaker till beteendet och analyserar varför det kan uppfattas som ett problem. Här 

blir det inte samma stigmatiserande syn på barnens beteende utan snarare en förstående syn och en 

diskussion om hur en förändrad omgivning kan underlätta i barnens tillvaro. Här är det inte samma 

skarpa gräns mellan ett normalt och ett avvikande beteende utan ett mer rättviseorienterat 

förhållningssätt som understryker att alla barn ska kunna få plats och utvecklas i skolan, trots olika 

förutsättningar.  

 

Med utgångspunkt i analysens resonemang har det således varit relevant att se över 

begreppsanvändningen och de egenskaper som Socialstyrelsens material lyft fram. Hur konstrueras 

förståelsen och kunskapen om personer som avviker? Är man störande eller pratsam? Är man otålig 

eller energisk? Kreativ eller hyperaktiv? Utåtagerande eller utåtriktad?  
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Slutdiskussion 
I Barn som utmanar finns mönster i beskrivningen av barn med ADHD. Barnen beskrivs i större 

utsträckning som ansvariga för sin problematik än drabbade av den, det är ett tydligt fokus på hur 

omgivningen drabbas av barnens beteende och det är en relativt negativ bild av ADHD som 

framträder. Detta har kopplats till Goffmans teori om stigma då rapporten delvis intar en 

stigmatiserande position gentemot barn med ADHD. Trots detta finns vissa inslag i rapporten som i 

större utsträckning problematiserar och diskuterar hur barnens svårigheter kan bero på andra saker än 

diagnosen ADHD, som att de bemöts negativt av vuxna och kamrater.  

 

Resultaten från vår uppsats är relevanta för socialt arbete då de riktar ljuset mot synen på barn med 

ADHD i skolan och samhället. Att ha en förenklad förståelse av dessa barns beteende där allting 

tolkas som en direkt följd av diagnosen är en fara då man som yrkesverksam socialarbetare eller 

lärare riskerar att blunda för helheten. Ett utåtagerande och bråkigt beteende kan vara en följd av att 

barnet far illa i hemmet, anknytningsproblematik till en av föräldrarna där barnet kanske inte blivit 

tillräckligt sedd och bekräftad eller av att bli missförstådd i skolan. Om allting hos ett utåtagerande 

barn ses som en följd av eller bevis för ADHD, riskerar man att blunda för barnets andra svårigheter 

där insatser från socialtjänsten skulle bli aktuella. I förlängningen blir risken att många barn far illa 

utan att få rätt stöd och hjälp. 

 

Upplägget i Barn som utmanar var något som vi fastnade vid och som det blev många diskussioner 

kring. Vad gör upplägget med läsaren? I de 20 första sidorna beskrivs ADHD i stor utsträckning som 

ett problem, som någonting negativt, främst för omgivningen som får uppleva konsekvenserna av 

barnets “krävande” och “utmanande” beteende. De resterande sidorna gick djupare in i att analysera 

andra orsaker till uppkomsten av ADHD än de biologiska, samtidigt som det fokuserades på hur 

omgivningen kan underlätta för barnet och en del positiva aspekter hos barn med ADHD vilka ska 

uppmuntras.  

 

Detta upplägg gjorde att vi fick en relativt negativ bild av rapporten. Vi “bestämde oss” i princip för 

att Socialstyrelsen bara såg barn med ADHD som ett krävande problem där det främst var 

omgivningens upplevelse av problematiken som fick utrymme. Kanske kan det som läsare sedan vara 

svårt att ta in den mer nyanserade bilden av barn med ADHD som framkommer senare i rapporten, 

när författaren går ut så hårt från början med en relativt dömande ton. För oss innebar det att vi 

behövde gå tillbaka till texten ett flertal gånger för att kunna ta in hela innehållet och göra materialet 

rättvisa. Kunskapssammanfattningen riktar sig främst till skolpersonal inom förskola och skola som 
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möter barn med ADHD dagligen och vi anser att det är problematiskt att då ha ett sådant upplägg på 

rapporten. Personal i skolan har idag en hög arbetsbelastning och därmed inte direkt obegränsat med 

tid för att läsa dessa typer av rapporter. Eftersom det för oss krävdes flera noggranna läsningar av 

rapporten innan vi kunde ta till oss hela innehållet, både de mer förstående delarna och de dömande, 

kanske detta även krävs för skolpersonal. Om personalen endast skulle läsa rapporten en gång skulle 

den negativa, dömande bilden av barn med ADHD kanske vara den som fastnade. Detta blir 

problematiskt eftersom det, som vi tidigare konstaterat, riskerar att bidra till en stigmatisering och 

förenklad förståelse av dessa barn. Man skulle också kunna tänka sig att vår uppfattning av rapporten 

berodde på vår förförståelse av diskursen om ADHD i samhället. Vi hade innan arbetet påbörjades, 

vilket vi tidigare nämnt, bilden av att ADHD var en stigmatiserad och negativ diagnos, vilket 

säkerligen påverkade oss i vår läsning. 

 

Trots detta anser vi dock fortfarande att ADHD är en stigmatiserad diagnos som kopplas till bråkiga, 

aggressiva barn och framtida asocialt beteende. Orsakerna till detta kan vara svåra att finna rent 

vetenskapligt men vid diskussioner funderade vi lite kring de normer som vi upplever som starka och 

genomgående i det svenska samhället. I våra ögon finns en hegemonisk (dominerande) diskurs om 

hur barn ska bete sig mot vuxna och hur man bäst tar in kunskap: man ska inte avbryta, man ska ha 

tålamod, lyda och följa instruktioner, inte prata rakt ut, vänta på sin tur och sitta tyst och lyssna. Vi 

ska lyda auktoriteter, inte ifrågasätta i onödan och framförallt kontrollera vår ilska. Den som inte gör 

det ses antingen som galen, aggressiv eller avvikande, vilket framförallt gäller flickor och kvinnor.  

 

Att denna norm är extra stark vad gäller flickor och kvinnor skulle kunna bero på att det i samhället 

finns många föreställningar kring hur män respektive kvinnor ska bete sig. Medan det generellt är 

mer accepterat för pojkar att vara utåtagerande i olika sammanhang får flickor höra att de har 

attitydproblem, att det måste vara fråga om en diagnos, att de måste skärpa sig eller rentav av att det 

är någonting fel med dem. I skolvärlden kan det bli märkbart då det finns en “Pojkar är pojkar”-

jargong medan en flicka som beter sig på ett utåtagerande sätt inte bemöts av samma ton. Detta skulle 

motivera ytterligare forskning om diskursen om ADHD med ett genusperspektiv vilket var något vi 

funderade över att genomföra. Tyvärr fick detta inte plats i vår analys på grund av begränsat utrymme 

men det hade varit intressant att studera vidare kring.  

 

Utifrån hur rapporten Barn som utmanar beskriver barn med ADHD är det inte svårt att förstå att man 

känner sig stämplad och avvikande, vilket enligt både Goffman och Hellberg och Kjellberg i stor 

utsträckning påverkar personer med ADHD. Denna avvikaridentitet blir därför betydelsefull att 
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diskutera utifrån resonemang om stigma men även självuppfyllande profetior. Dock är dessa barns 

beteende ofta just utmanande, både för de själva och för omgivningen. Detta är ingenting vi 

ifrågasätter. Det vi däremot ifrågasätter är hur man beskriver barn med ADHD och när den 

beskrivningen blir förenklad och ensidigt fokuserar på de negativa delarna av att ha diagnosen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Galna bråkstakar eller energiska idésprutor? 

   

Referenslista  17 

Referenslista 
 

Andersson Varga, Pernilla & Widigson, Mats (2011). Inkludering eller särlösning?: Utvärdering av 

särskilda undervisningsgrupper. Göteborg: Center för Skolutveckling 

 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber 

 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva. “Introduktion” i Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007). 

Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber AB 

 

Climie, Emma A. & Mastoras, Sarah M. (2015). ADHD in Schools: Adopting a Strengths-Based 

Perspective. Canadian Psychology. Vol.56, pp 295-300. 

Goffman, Erving (2011). Stigma: Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedts 

 

Hellberg, Kristina & Kjellberg, Anette (2012). Övergångsprocessen från skola till vidare studier och 

arbete. Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom. Norrköping: Linköpings 

universitet  

 

Kadesjö, Björn (2010). Barn som utmanar: Barn med ADHD och andra beteendeproblem. 

Socialstyrelsen. Västerås: Edita Västra Aros 

 

Kärfve, Eva. “Den mänskliga mångfalden”. I Hallerstedt, Gunilla (red.) (2006). Diagnosens makt: 

Om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB 

 

Lassinantti, Kitty (2014). Diagnosens dilemman: Identitet, anpassning och motstånd hos kvinnor med 

ADHD. 261 pp. Sociologiska institutionen: Uppsala universitet 

 

Loseke, Donileen R (2003) “Claims-Makers and Audiences” i Thinking about Social Problems: An 

introduction to Constructionist Perspectives. New Jersey: New Brunswick 

 

Lundström, Tommy (2016). ADHD; Om förekomst, ökning och konsekvenserna för social barnavård. 

Socionomen, kvalificerat socialt arbete och psykoterapi. No. 1 2016, s.18-31   

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag  



Galna bråkstakar eller energiska idésprutor? 

   

Referenslista  18 

 

Tegnell, Anders & Hellgren, Lars. “Förord”. I Kadesjö, Björn (2010). Barn som utmanar: Barn med 

ADHD och andra beteendeproblem. Socialstyrelsen. Västerås: Edita Västra Aros 

 

Wedge, Marilyn (2012) From ADHD Kid to Olympic Gold Medalist. How an Olympian beat ADHD 

and then beat the world’s best swimmers. [https://www.psychologytoday.com/blog/suffer-the-

children/201209/adhd-kid-olympic-gold-medalist] Hämtat: 2016-02-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psychologytoday.com/blog/suffer-the-children/201209/adhd-kid-olympic-gold-medalist
https://www.psychologytoday.com/blog/suffer-the-children/201209/adhd-kid-olympic-gold-medalist

