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Abstract 

Den här studien tar sin utgångspunkt ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och har till syfte 
att undersöka om och i så fall hur personer med neuropsykiatriska funktionshinder upplevt att 
skolan har förstärkt känslan av utanförskap och stigma. Detta görs med en narrativ metod där 
elva svenska självbiografiska berättelser författade av personer med ett neuropsykiatriska 
funktionshinder tematiserats utifrån fyra teman; mobbingens funktion för att vidmakthålla skolnormen, 
skolprestationer som resultat av skolstrukturer, utanförskap, och strategier för anpassning. Dessa teman har 
sedan analyserats utifrån Erving Goffmans teori om stigmatiseringsprocessen och Howard S. 
Beckers stämplingsteori. Studien kommer fram till att lärare och övrig skolpersonal har ett stort 
ansvar för vilka normer som förmedlas och upprätthålls på en skola. Utifrån sin maktposition är 
de också aktörer för utpekande och sanktionering av regelförbrytare och kan på så vis bidra till att 
elever med neuropsykiatriska funktionshinder känner sig stigmatiserade och hamnar i 
utanförskap. 

Nyckelord:Neuropsykiatriska funktionshinder, skolgång, stigmatisering, avvikandets sociologi, 
självbiografier, narrativ analys. 
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1. Inledning 

Neuropsykiatriska funktionshinder är beteckningen för olika tillstånd som har koppling till det 
centrala nervsystemet och medför olika grad av svårigheter med socialt samspel, impulskontroll, 
koncentration, kommunikation och inlärning. Inom NPF-diagnoserna 1  ingår olika 
funktionshinder inom autismspektrumet däribland Asperger syndrom som innefattar svårigheter 
med socialt samspel och flexibilitet. Rutiner och ritualer är viktiga för personer med Asperger och 
de har ofta ensidiga specialintressen. Många med diagnosen Asperger syndrom uppvisar en 
överkänslighet mot ljud-, ljus- och känslointryck. Andra NPF-diagnoser är ADHD och DAMP. 
Båda diagnoserna innebär svårigheter med uppmärksamhet, koncentration, impulskontroll och 
överaktivitet. Personer med DAMP har därutöver även motoriska svårigheter, samt uttalade 
inlärningssvårigheter som t ex dyslexi.2 

I diskrimineringslagen kapitel 3 paragraf  14 kan man läsa följande: 

En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen 
(2010:800), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en 
examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna 
verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de 
barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.3 

Det betyder att skolan måste tillgodose funktionshindrade elevers behov så att de kan nå sin fulla 
potential, men även värna dessa elevers rättighet till en trygg och inkluderande skolmiljö. Detta 
verkar dock inte fungera i realiteten, i alla fall inte för elever med neuropsykiatriska 
funktionshinder. I en rapport från skolinspektionen, utgiven 2014, framkom det att mer än 
hälften av ungdomarna med dokumenterade NPF-diagnoser inte klarade målen i årskurs nio.4 

 
I den här uppsatsen görs en narrativ textanalys på elva självbiografiska berättelser författade av 
personer diagnostiserade med en eller flera neuropsykiatriskt funktionshinder för att få en 
närmare insyn i hur dessa upplevt sin skolgång. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Neuropsykiatriska funktionshinder förkortas ofta NPF. 
2 Christopher Gillberg, Henrik Söderström. ”Neuropsykiatriska funktionshinder hos barn och ungdomar”I: 
Internetmedicin, uppdaterad 2016-02-04. Hämtad 2016-07-10. 
3 3 kap.14§ diskrimineringslagen.(2014:958). 
4 Skolinspektionen. Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD. Stockholm: Rapport 2014:09. 2014. s.28 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder upplevt att skolan har förstärkt känslan av utanförskap och stigma. 

De frågor som studien ska belysa är följande; 

1. Hur har informanterna upplevt sin skolgång? 

2. Hur har informanterna upplevt att interaktionen med skolpersonal och andra elever 
fungerat? 

3. Hur väl har skolresultat överensstämt med informanternas subjektiva upplevelse av 
förmåga och kunnande?   

 
1.2 Förförståelse 

Jag är verksam lärare och möter dagligen elever med olika typer av NPF-diagnoser. Min 
upplevelse är att skolan brister i att tillgodose de här eleverna en fullgod skolgång. Eftersom de 
här elever ofta har sociala svårigheter och uppvisar ett beteende som avviker från normen 
tenderar de att bli utsatta för en större andel tillrättavisningar och sanktioner från lärare och 
skolledare. Elever med NPF-diagnoser ses ofta som bärare av problem och deras svårigheter 
tillskrivs oftare deras personlighet, än vad elever med andra funktionsnedsättningar görs. Det är 
min misstanke att skolan ibland med sina strukturer skapar ett större handikapp hos dessa 
individer än vad de faktiskt har, samt bidrar till en känsla av stigma och utanförskap.   

 
1.3 Disposition 
 
I kapitel 2 med presenteras tidigare forskning inom området som har beröringspunkter med 
denna studie. 

I kapitel 3 beskrivs de teoretiska perspektiv och begrepp som använd i analysen av den här 
studiens empiri. 

I kapitel 4 presenteras de metodologiska steg som gjorts i studien; urval och avgränsningar, 
analysmodell, genomförande, tillförlitlighet och generaliserbarhet, samt etiska överväganden. 

Sedan i kapitel 5 presenteras studiens resultat och analys utifrån en tematisering av studiens 
empiri, samt med utgångspunkt ifrån studiens frågeställningar.    

Slutligen i kapitel 6 diskuteras studiens resultat och analys, studiens begränsningar, samt vilket 
kunskapsbidrag studien bidrar med. En metodkritisk diskussion förs och studiens slutsatser 
presenteras. 
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2. Tidigare forskning 

Det finns till min kännedom ingen tidigare forskning som explicit haft till syfte att undersöka om, 
och i så fall hur skolan bidrar till stigmatisering av elever med neuropsykiatriska funktionshinder. 
Det har därför varit av intressant att söka efter forskning som på olika sätt undersökt elever med 
NPF-diagnos subjektiva upplevelse av sin skolgång. Även i detta avseende har utbudet varit skralt. 
Det finns studier som fokuserar på elevers upplevelse av specialpedagogik, dessa har dock inte 
haft NPF-diagnostiserade elever som sitt fokus. Joakim Isaksson5 har gjort en sådan studie. Han 
har intervjuat åtta elever i årskurs 7-9 som på olika sätt varit föremål för exkluderande 
specialpedagogik, samt deras föräldrar. Syftet har varit att undersöka hur elever och föräldrar 
upplevt den hjälp som erbjudits, vilka huvudsakliga problem som förelegat för att få ta del av 
hjälpen, samt att få adekvat hjälp. Studien tar även upp hur specialpedagogiska insatser kan skapa 
en stigma hos eleven.6 Av de åtta eleverna som intervjuades hade två en NPF-diagnos och de var 
de enda som permanent exkluderats ur ordinarie klass för att få undervisning i mindre grupp.7 

Stigmatisering av eleven diskuteras endast i denna studie utifrån de elever som måste gå från 
ordinarie klass under vissa lektioner och hur detta kan upplevas utpekande och stigmatiserande. 
Hur och om de två eleverna med NPF upplevde sig stigmatiserade tar Isaksson tyvärr inte upp i 
studien. 

Gunvor Larsson Abbad8 kom 2007 ut med en doktorsavhandling som hade till huvudsyfte att 
övergripande öka kunskapen om hur det är att leva med Asperger syndrom. Med hjälp av 
intervjuer med personer diagnostiserade med Asperger syndrom angriper hon flera olika 
infallsvinklar, där ibland skolgång.9 Två tredjedelar av informanterna berättade att de vantrivts och 
blivit utsatta för svår mobbing av sin klasskamrater under sin skolgång. De sociala svårigheterna 
manifesterade sig väldigt tydligt för informanterna när de kom upp i högstadiet och strukturen 
för umgänge försköts från lek till ett mer kommunikativt umgängessätt. Vidare var klassernas 
gruppstorlek och bristen på struktur i undervisningen ett oöverkomligt hinder. Flera av 
informanterna fick sin diagnos under högstadietiden och flera upplevde att det var skolan som 
tryckte på för att en utredning skulle göras. Flera av informanterna kom sedan att flyttas till 
speciella AS-klasser,10 något de genomgående upplevde som mycket positivt. Inte heller Abbad 
reflekterar utifrån stigmatisering i sin analys av sina informanters berättelser om deras skolgång, 
även om det verkar som att deras stigma skapats och förstärkts i just skolmiljön. 

Petra Dewrang11 har i ett mycket omfattande projekt följt ungdomar med diagnosen Asperger 
syndrom under flera år. Deras föräldrar har fått berätta när de först tyckt sig se manifestering av 
Asperger syndrom hos sina barn. Informanterna har förvisso befunnit sig i skolåldern, men fokus 
i studien har varit att undersöka hur Asperger syndrom manifesterar sig i olika sociala 
sammanhang och samt hur informanterna upplever sig själva. Jämförelser har sedan gjorts mot 
en kontrollgrupp av ungdomar utan diagnostiserad Asperger syndrom. Dewrang har då funnit att 
Både ungdomarna diagnostiserade med Asperger syndrome och deras föräldrar i större 
utsträckning än kontrollgruppen har bedömt att de (ungdomarna diagnostiserade med Asperger 
syndrome) haft bestående svårigheter vad gäller att fokusera, upprätthålla och skifta 

                                                           
5 Joakim Isaksson, Rafael Lindqvist, Erik Bergström. ”Struggling for recognition and inclusion – parents and pupils 
experiences of  special support measures in school” I: int J Qualitative Stud Health Well-being. Publicerad 8/2 2010 
6 Ibid, s.7 
7 Ibid, s.3 
8 Gunvor Larsson Abbad. Det är jag: En studie om att leva med Asperger syndrom. Linköping universitet: Filosofiska 
fakulteten. Diss, 2007. 
9 Ibid, s.116-120 
10 Mindre undervisningsgrupper särskilt anpassade till elever diagnostiserade med Aspergers syndrom. 
11 Petra Dewrang. Asperger syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy to young 
adulthood. Göteborgsuniversitet: Fakultetenförpsykologi. Diss, 2011. 
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uppmärksamhet, organiseringsförmåga och aktivering, arbetsminne, vakenhet och energi. Vad 
gäller att hantera emotioner skiljer sig ungdomarnas svar gentemot sina föräldrars, där upplever 
föräldrarna att deras barn har bestående svårigheter att hantera emotioner. Ungdomarna har här 
svarat mer likt kontrollgruppen, de anser inte att de har några sådana problem.  

Eva Norén Selinus12 har i ett liknande ambitiöst projekt följt barn med ADHD från nio års ålder 
tills de fyllde femton år, syftet var att se om det finns ett samband mellan manifesterade 
diagnostypiska problem i tidig barndom och psykiska besvär i tonnåren. Vidare har särskilt fokus 
lagts på en genusanalys av resultaten för att se om problematiken skiljer sig mellan könen. 
Studiens resultat visar att det finns en tydlig koppling mellan de barn som vid nioårs ålder 
screenade positivt för någon NPF-diagnos och utvecklingen av psykosociala problem i tonnåren. 
För barn som diagnostiserats med ADHD tredubblades oddsen för att utveckla psykosocial 
sjukdom i tonnåren, detta även efter hänsyn tagits till annan neuropsykriatisk samsjuklighet och 
föräldrars utbildningsnivå. I jämförelsen mellan flickor och pojkar konstaterades att oavsett kön 
uppvisade ungdomarna förhöjd hyperaktivitet och ouppmärksamhet vid femton års ålder, samt 
utbredd psykosocial problematik. Flickor uppvisade dock i större utsträckning internaliserande 
problem än pojkar och särskilt vad gäller drogmissbruk. 

De ovan fyra presenterade studier representerar rätt väl den typ av forskning som finns inom 
området som utgår ifrån NPF-diagnostiserade personers subjektiva upplevelser. Mer generella 
undersökningar om hur specialpedagogiska insatser upplevts, intervjustudier som vill belysa hur 
det är att leva med en NPF-diagnos, samt studier som fokuserar på hur NPF-diagnoser 
manifesterar sig. 

2.1 Myndighetsrapporter – Bristande kompetens skapar handikapp 

År 1997 fick Christopher Gillberg i uppdrag av Handikappombudsmannen att göra en 
kunskapsöversyn över barn och ungdomar med NPF-diagnos skolsituation i Sverige.13 Gillberg 
konstaterade att barn och ungdomar med NPF-diagnos ofta blev mera ”handikappade” i skolan 
än de barn och ungdomar som hade ett mer synligt funktionshinder. Detta berodde främst på 
utebliven anpassning av miljö och pedagogik.14 Samtidigt fann han att när barn och ungdomars 
NPF-diagnostisering följdes av information till lärare och pedagoger och dessa sedan gjorde 
anpassningar i undervisningen, samt hade rutiner för uppföljning och utvärdering, minskade 
barnen och ungdomarnas psykiska lidande på ett dramatiskt sätt.15 Gillberg poängterade vikten av 
vidareutbildning för lärare, men även att lärarutbildningen i betydligt högre utsträckning måste 
förbereda nya lärare för mötet med elever med NPF-diagnoser.16 

År 2000 fick skolverket i uppdrag av regering att undersöka vilka orsaker som låg bakom att 
elever lämnade grundskolan och gymnasieskola utan fullständiga betyg. Särskilt fokus skulle 
läggas på elever med funktionshinder och i synnerhet diagnoser som Asperger syndrom ADHD 

                                                           
12 Eva NorénSelinus. Childhood signs of  ADHD and psychosocial outcomes in adolescence – a longitudinal study of  boys and girls. 
Stockholm: Karolinska institutet, institutionen för neurovetenskap. Diss, 2015. 
13 Christopher Gillberg. Barn med vissa neurologiska och neuropsykiatriska funktionsstörningar blir onödigt handikappade i den 
svenska skolan. Stockholm: Handikappombudsmannen. 1997 
14 Ibid, s.2 
15 Ibid, s.24 
16 Ibid, s.25 
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och DAMP. Därför gjordes en fördjupad studie av detta år 2001.17 En intervjustudie gjordes på 
fjorton olika skolor där personal, elever och föräldrar deltog. Majoriteten av personalen ansåg att 
elevernas funktionshinder medförde inlärningssvårigheter som i sin tur var orsaken till att de här 
elever i mindre utsträckning än normala elever uppnådde kunskapskraven. Vidare fanns en 
genomgående syn att det var eleven som var bärare av bristen och som orsakade 
skolsvårigheterna.18 När elever och föräldrar fick samma fråga om varför kunskapskraven inte 
uppnåddes svarade de att orsaken var en kombination av elevens diagnosrelaterade svårigheter 
och bristen på adekvat stöd från skolan. Personalens bristande kompetens och förståelse ansåg 
vara anledningen till att de inte fick den hjälp de var i behov av.19 I rapporten slutsats poängteras 
att det i första hand ska vara skolmiljön som utvärderas och anpassas, inte elevens individuella 
brister. 20  Rapporten kommer fram till att skolorna tenderar att behandla elever med NPF-
diagnoser som en homogen grupp och att lösningen ofta blir att placera dessa elever i liten 
undervisningsgrupp. Detta är enligt rapporten ytterst olyckligt då personer med NPF är en 
mycket heterogen grupp och i behov av väldigt olika typer av insatser.21 

Karolina Österlind har på uppdrag av Skolverket gjort en kunskapsöversikt över de senaste årens 
forskning vad gäller särskilt stöd i grundskolan.22 Hon har funnit att det fortsatt är så att skolan 
inte lyckas hantera de svårigheter som uppstår på grund av elevers NPF-diagnoser. Allt för stort 
fokus läggs på att söka orsakerna för problemen hos de enskilda eleverna, istället för att utvärdera 
och förändra skolmiljöns pedagogiska utformning och sociala sammanhang.23 

Skolinspektionen gav 2014 ut en rapport där de har granskat skolsituationen för tjugoen elever 
med NPF-diagnosen ADHD i årskurs sju och nio, på åtta olika skolor.24 Elever och skolpersonal 
har intervjuats. Syftet med rapporten har varit att göra en granskning för att hitta 
förbättringsområden. Resultatet pekar på att skolorna fortsatt inte kartlägger elevernas enskilda 
behov i den utsträckning som behövs och därför anpassas inte heller den pedagogiska 
verksamheten så att elever med ADHD når kunskapsmålen. Genomgående brister skolorna i 
utvärdering och uppföljning av de åtgärder som sätts in. Lärarna i rapporten uppger att de 
upplever att det läggs för lite tid på pedagogiska diskussioner i kollegiet och detta påverkar 
kompetensutvecklingen negativt vad gäller att hitta fungerande metoder för att tillmötesgå de 
behov som elever med ADHD har.25  Vidare hade skolorna stora brister i informationsutbytet. 
Ofta fick inte alla berörda lärare ta del av elevernas utredningar eller åtgärdsprogram.26 

 

 

 

 

                                                           
17 Skolverket. Tre magiska G:n. Skolans insatser för elever med funktionshinder. Fördjupad studie ur Skolverkets rapport 202. 
Stockholm: Liber Distribution, Publikationstjänst. 2001 
18 Ibid, s.17-18 
19 Ibid, s.18 
20 Ibid, s.34 
21 Ibid, s.41 
22 Skolverket. Särskilt stöd i grundskolan – En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Stockholm: Fritzes 
kundservice. 2008 
23 Ibid, s.30-40 
24 Skolinspektionen. Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD. Stockholm: Skolinspektionens rapport 
2014:09. 2014 
25 Ibid, s.18 
26 Ibid, s.14 
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2.2 Skolans maktutövning och stigmatisering 

Åsa Bartholdssons27 doktorsavhandling har sedan den kommit ut orsakat en och annan protest 
från verksamma lärare. Skolan ska vila på en demokratisk grund och begrepp som makt och 
tvång klingar därför illa. Bartholdsson har samlat sitt etnografiska material genom en längre tids 
observationsstudier i en förskoleklass och i en klass i årskurs fem på två olika skolor. 
Bartholdsson sluter an till ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och har undersökt hur 
elevsocialisation sker och hur elever fostras in i en skolnorm som förutsätter en glad elev som tar 
ansvar och vill lära sig. Fokus har legat på att undersöka hur läraren balanserar mellan kraven på 
demokrati, skolplikt och upprätthålla en specifik ordning, samt hur normen följaktligen ska 
inkorporeras i elevens jag. Bartholdsson kallar detta för vänlig maktutövning.   

Jitka Skopalova28 diskuterar i sin artikel problemet med normskapande i skolan och kategorisering 
av elever. Skopalova menar att barn och ungdomar blir märkta utifrån både beteende och 
förväntat beteende. Skolan som institution har stor makt att definiera vad som är normalt och 
elever som inte lever upp till det normala riskerar att bli stigmatiserade, eller märkta.29 Skopalova 
menar att det finns en överhängande risk att skolan genom att märka elever som onormala skapar 
en självuppfyllande profetia, låga förväntningar som leder till låga skolresultat. Skopalova 
sammanfattar att det är viktigt att skolan som institution i större utsträckning funderar på hur de 
använder sitt maktutrymme för att definiera rådande norm. Stigma är ett relativt fenomen. 

2.3 Sammanfattning 

I det första stycket presenteras sådan forskning som är mera vanligt förekommande inom fältet 
som undersökt personer med NPF-diagnosers subjektiva upplevelser. Dessa är inte av större 
relevans för just den här studien. Andra stycket redogör för olika myndighetsrapporter, 
handikappombudsmannen, skolverket och skolinspektionen. Dessa ger en bakgrundsbild till 
studien. De beskriver samtliga hur elever med neuropsykiatriska funktionshinder i lägre andel än 
snittet uppnår de satta kunskapsmålen och att skolorna brister i att tillgodose deras behov. Även 
om de alla är intervjustudier där elevernas subjektiva skolupplevelser är betydelsefulla i analysen, 
så har huvudfokus varit att granska hur väl skolorna följer lagstiftningen och utför sitt uppdrag. I 
tredje stycket presenteras i korthet Bartholdsson och Skopalovas forskning. De utgår båda från 
ett socialkonstruktuvistiskt perspektiv och studerar hur skolan har makten att definiera normen 
och peka ut det avvikande. De utgår inte explicit från ett subjektivt elevperspektiv, utan försöker 
beskriva de mekanismer som styr elevsocialisering. Dessa båda är intressanta eftersom de på olika 
sätt utgår från samma teori som den här studien gör och deras studieområde har varit just skolan 
och kommer därför refereras till i både den här studiens analys och diskussion. 

 

 

 

                                                           
27 Åsa Bartholdsson. Med facit i hand: Normalitet, eleveskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor. Stockholm: 
Stockholms universitet, Socialantropologiska institutionen. Diss, 2007. 
28 Jitka Skopalova. ”Social deviations, labelling and normality” I: Human affairs. Nr 20, 2010, s.327-337 
29 Den term som Skopalova använder sig av. 
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3. Teoretisk utgångspunkter 

Det råder knappats konsensus kring teoribildningarna om socialkonstruktion. Den här studien 
kan därför inte riktigt säga att den lutar analysen mot en specifik teori. Jag har nedan valt att 
presentera Ian Hackings30 tolkning av begreppet och det är utifrån hans tolkning som jag tar min 
utgångspunkt i analysen. Vad gäller stigma och stigmatisering, så har Erving Goffman31 gjort ett 
försök att definiera begreppen och där tillika studerat mekanismerna bakom dessa. Det är utifrån 
hans definition jag tar mig an begreppen stigma och stigmatisering. Slutligen presenterar jag även 
nedan Howard S. Beckers 32  forskning kring avvikandets sociologi. Han hamnar här under 
teoretisk utgångspunkt därför att han tillskrivits etiketteringsteorin, som mer vanligt förekommande 
brukar kallas stämplingsteori. Teorin om hur personer stämplas som avvikande och hur avvikandet 
upprätthålls i ett samspel mellan den avvikande och dess omgivning. Både Goffman och Becker 
tar själva sin utgångspunkt ur ett socialkonstuktionistiskt perspektiv. 

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Ian Hacking börjar i sin bok Social konstruktion av vad? med att kritiskt granska hur begreppet 
använts, eller möjligen överanvänts. Hacking menar att begreppet under senare tid närmast varit 
en modefluga inom forskningsvärlden. Risken är då menar Hacking att det mera får funktionen 
att markera teoretisk tillhörighet för forskaren än att det bidra till själva forskningen.33 

Så vad är då social konstruktivism? Med så många inflammerade känslor inblandade kunde man 
tycka att vi först borde ha en definition för att rensa luften. Tvärtom, först måste vi ta upp frågan 
om poängen med analyser i termer av sociala konstruktioner. Fråga inte efter betydelsen, fråga vad 

som är poängen.34 

Vad som är poängen när vi talar om socialkonstuktionism är i synnerhet viktigt i sammanhang 
som har med personer med NPF-diagnoser. Det finns nämligen en vetenskaplig konflikt som 
gäller huruvida flera av de neuropsykiatriska funktionshindren i själva verket är socialt 
konstruerade.35 Om det ligger något i detta tänker jag inte gå närmare in på eftersom det på inget 
sätt är till hjälp för de elever som har en NPF-diagnos. Hacking menar att basen i den 
socialkonstuktionistiska teoribildningen har något av ett frigörande över sig. Han tar ett exempel; 
 

Mödrar som accepterar gängse normer för känslor och beteenden kan inse att de sätt på vilka de 
förutsätts känna och handla inte är föreskrivna av den mänskliga naturen eller 
reproduktionsbiologin. De behöver inte känna sig lika skyldiga som de förutsätts vara om de inte 

lyder konventionella familjenormer36 
 

För kvinnor kan idén om sociala konstruktioner fungera frigörande. Samma är dock knappast 
fallet för den som till exempel lider av anorexi37 eller har ett neuropsykiatriskt funktionshinder. 
Enligt Hacking har en socilakonstruktionistisk analys som sitt primära syfte att öka 
medvetenheten om något.38 Att hela vår upplevda erfarenhet och allt vi erfar är en konstruktion 
ter sig poänglöst ur forskningssynpunkt. För den som har ADHD blir inte 
koncentrationssvårigheterna mindre av att den blir informerad om att svårigheterna och 

                                                           
30 Ian Hacking. Social konstruktion av vad? Thales, Stockholm: Harvard University Press. 1999. 
31 Erving Goffman. Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Rabén & Sjögren. 1971. 
32 Howard S. Becker. Utanför. Avvikandets sociologi. Lund: Arkiv förlag. 2006. 
33 Hacking, s.13-18 
34 Ibid, s.18 
35 Ibid, s.147 
36 Ibid, s.14 
37 Ibid, s.15 
38 Ibid, s.19 
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diagnosen är en social konstruktion. Det bli ur en forskningssynpunkt mera meningsfullt att titta 
på lokala teser om den sociala konstruktionen av ett specifikt X.39 Det kan se ut ungefär så här; 
 

 
1. X hade inte behövt finnas eller hade inte alls behövt vara som det är, X, eller X som det är just nu, är inte 

bestämt av tingens natur; det är inte oundvikligt. 

Mycket ofta går de längre och understryker att: 

2. X är riktigt dåligt som det är. 

3. Det skulle vara mycket bättre om vi kunde göra oss av med X, eller åtminstone radikalt förändra det.40 

Punkt två och tre är ofta mycket tydliga inom feministisk genusforskning. När det kommer till 
den här studien är punkt ett relevant. De strukturer som finns i skolan, från hur vi förväntar oss 
att eleverna ska sitta i klassrummen och bete sig, till hur skolämnena är organiserade är alla 
konstruktioner. Det är inget givet av naturen att undervisning ska se ut så. När jag senare ska gå 
vidare och undersöka om och i så fall hur skolan är med och bidrar till känslan av stigma och 
stigmatisering, är det ur utgångspunkten att skolans strukturer så som de ser ut idag kan vara 
anledningen till att en NPF-diagnos blir ett handikapp. Det är fullt möjligt att tänka sig att 
ADHD eller Asperger syndrom i ett annat sammanhang; kultur, historisk kontext, eller miljö, 
skulle kunna/kunnat vara en fördel istället för ett handikapp. 

3.2 Stigma och stigmatisering 

I alla samhällen delas människor in i kategorier utifrån ålder, kön, yrke, social och ekonomisk 
klass. Egenskaper och beteenden tillskrivs varje kategori och när vi möter en människa ur en 
specifik kategori har vi omedvetet både en föreställning och ett krav på hur personen ska se ut, 
vara och bete sig. 

Vi utgår från dessa första intryck och formar om dem till normativa förväntningar, till i rättfärdigt 
nit framförda krav. Det är typiskt att vi inte blir medvetna om att vi har ställt de här kraven eller om 

vad de innebär, förrän det verkligen blir fråga om huruvida dessa krav blir uppfyllda eller ej.41 

Erving Goffman gör skillnad på den identitet som vi omedvetet eller medvetet förväntar oss av 
en person virtuell social identitet och den identitet som personen faktiskt framvisar faktisk social 
identitet.42 Om personens faktiska sociala identitet inte stämmer överens med den virtuella sociala 
identiteten kan personen reduceras i vårt medvetande till en icke fullvärdig medlem, eller en 
utstött. Det är viktigt att förstå att stigma inte är något som i direkt mening är kopplad till 
egenskaper, utan att det är i relationen med andra människor som vad som anses stigmatiserande 
bestäms.43 En oförmåga att äta med stängd mun kan vara väldigt stigmatiserande om du befinner 
dig på nobelmiddagen, men kan passera som normalt i personalmatsalen på ett äldreboende. 

Goffman har urskilt tre olika typer av stigma. Det första är fysiska stigman; handikapp, ärr, eller 
på olika sätt ett fult yttre. Det andra är brister i den personliga karaktären och kan vara sådant 

                                                           
39 Ibid, s.19 
40 Ibid, s.20 
41 Goffman, s.12 
42 Ibid. 
43 Ibid, s.13 
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som ohederlighet, feghet, ointelligens, eller på olika sätt normbrytande beteenden. Det är inom 
denna kategori personer med NPF-diagnoser möjligen skulle platsa på grund av ett avvikande 
beteende i skolmiljön. Det tredje är sådant som hudfärg, religion och nationalitet. Detta blir oftast 
först stigmatiserande när personen av någon anledning byter miljö. Till exempel när en somalisk 
muslimsk kvinna flyttar till Sverige, då kan både hennes nationalitet, hudfärg och religion bli 
stigmatiserande.44 

Oavsett om stigmat är något en person föds med (medfött handikapp, eller missbildning), eller 
något som senare yttrar sig i livet tenderar stigmatiserade personer genomgå liknande faser för 
personlig anpassning. 

En fas i denna socialiseringsprocess är den varigenom den stigmatiserade personen lär sig och 
tillägnar sig de identitetsföreställningar som råder inom samhället i stort samt en allmän bild av hur 

det skulle vara att vara behäftad med ett visst stigma.45 

Detta innebär att ett stigma, eller skapandet och upprätthållandet av ett stigma är en växelprocess 
mellan de som stigmatiserar och den stigmatiserade. 

3.3 Avvikandets sociologi 

Traditionellt har det funnits fyra olika synsätt för att förklara avvikelse. De första två bygger på 
statistisk data. Det första på att man räknar ut ett genomsnitt och allt som avlägsnar sig för 
mycket från det snittet anses vara avvikande. Ett exempel på det är den normalkurva för vikt och 
längd som BVC46 använder sig av för att följa ett barns tidiga utveckling. Det andra är att se till 
antal. Till exempel är flest människor högerhänta, att vara vänsterhänt är ur det synsättet att 
avvika från det normala.47  Det tredje sättet att bestämma avvikelse har definierats utifrån en 
patologisk modell. Människan är då normal, eller sund, när hon fungerar effektivt och inte känner 
obehag. Sjukdom är då en avvikelse, det kan de flesta vara eniga om. Enighet om vad som är sunt 
när det kommer till beteende är dock betydligt svårare att få konsensus om. Ofta blir kontentan 
att alla som avviker från normen lider av mentalsjukdom. 48  Eftersom normer är i ständig 
förändring har en mer relativistisk syn på avvikelse blivit vanlig inom sociologin. Där identifieras 
en avvikare utifrån dennes ovilja att följa gruppens regler.49 Howard S. Becker hävdar att hans 
definition och förståelse av avvikelse ligger närmast det relativistiska, men att det likväl finns en 
brist. Samtliga av ovan definitioner, eller synsätt lägger fokus på den avvikande. Becker vill flytta 
perspektivet mot gruppen, upprätthållandet av reglerna och vem som har makt att diktera 
reglerna. 

Jag menar i stället att sociala grupper skapar avvikelse genom att upprätta de regler vilkas 
överträdelse utgör avvikelsen och sedan tillämpa dessa regler på specifika personer och beteckna 
dem som utanförstående. Ur detta perspektiv är avvikelse inte en egenskap hos den handling som 
personen begår utan en följd av att andra tillämpar regler och sanktioner på en ”överträdelse”. 
Avvikare är den som etiketten framgångsrikt har placerats på, avvikande beteende är ett beteende 

som människor betecknar på det sättet.50 

Becker menar att det som skapar en avvikare framförallt är gruppen. Mycket forskning har 
försökt förklara varför en person väljer att bryta mot gruppens regler. Psykologiska teorier lägger 
fokus på individens tidigare erfarenheter, medan sociologiska teorier sökt efter samhällsstrukturer 

                                                           
44 Ibid, s.14 
45 Ibid, s.40 
46 Barnavårdscentralen. 
47 Becker, s.19 
48 Ibid, s.20 
49 Ibid, s.22 
50 Ibid, s.22 
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som på olika sätt tvingar individer till att bryta regler.51 Becker hävdar dock att detta är ett bakvänt 
sätt att angripa avvikandes sociologi. Istället för att fokusera på varför en person bryter reglerna, 
borde man fråga sig varför de som inte bryter reglerna låter bli. Alla människor har avvikande 
impulser, enligt Becker. Varför de flesta väljer att avstå från att följa dessa impulser kan ses som 
en växelverkan mellan ett konsekvensövervägande och en långtgående socialisering in i ett 
specifikt normsystem.52 Alla människor kommer förr eller senare bryta gruppens regler, alla blir 
dock inte stämplade som avvikare. Stämplingen i sig är det som framför allt skapar avvikande 
beteende. Det fungerar närmast som en självuppfyllande profetia. Eftersom gruppen utifrån ett 
regelbrott stämplar personen som en generell regelbrytare, blir personen avskuren från 
deltagande. Konsekvensen av isoleringen blir utebliven socialisering i gruppens normer och 
resulterar i att personen bryter ytterligare regler, trots att den inte haft för avsikt att göra det.53 
Varför blir vissa personer stämplade som avvikare, alla regelbrott leder ju inte till den 
konsekvensen? Becker tar inte upp det explicit i sin bok om avvikandes sociologi, men mellan 
raderna kan man förstå att gruppen behöver det avvikande. Det normala måste spegla sig i det 
onormala. Normen kan bara vidmakthållas genom att det tydligt går att peka ut det avvikande 
och visa på konsekvenserna för eventuella överträdelser och regelbrott. En ytterst relevant fråga 
blir: vem bestämmer reglerna? På detta svarar Becker att reglerna ska förstås ur en 
maktdimension, ålder, kön, etnicitet och socioekonomisk klass. Människors maktutrymme 
bestäms till stor del utifrån dessa parametrar. En svart tonårstjej från Rosengård har inte i 
närheten lika stort maktkapital som en vit medelåldersman från Lidingö. Vidare måste regler, eller 
normer ses ur ett historiskt perspektiv, de är i ständig förändring, ständigt föremål för konflikt 
och oenighet, en del av samhällets politiska process.54 

Existensen av regler innebär långtifrån att de efterlevs och som ovan nämnts är det alls inte säkert 
att ett regelbrott får några konsekvenser. Reglerna, eller normen, måste upprätthållas i tillräcklig 
grad. Viss mått av övertramp skadar inte gruppen, men samtidigt är reglerna det som är gruppen 
i någon mening. Således måste de vidmakthållas. Becker förklarar premisserna för 
vidmakthållande på följande sätt 

För det första är vidmakthållande av en regel något man företar sig. Någon – en entreprenör – 
måste ta initiativ till att straffa förövaren. För det andra sker övervakning när de som vill att en regel 
vidmakthålls offentligt bringaröverträdelsen till andras kännedom; en överträdelse kan inte ignoreras 
när den blivit allmänt känd. Vidmakthållandet sker med andra ord om någon slår larm. För det 
tredje reagerar människor, gör vidmakthållandet nödvändigt, när de ser någon fördel med det. 
Personligt intresse driver dem att ta initiativ. Slutligen varierar den form av personligt intresse som 

driver fram till vidmakthållandet med komplexiteten hos den situation där den sker.55 

Om man tolkar detta ur en skolsituation blir det hela en smula beklämmande, men inte desto 
mindre sant. Så som undervisning är ordnad idag i Sverige, behövs en hel rad av regler. Dessa är 
till största del inte officiella, men de finns där. En förväntning om hur eleverna ska vara och bete 
sig. Regelbrott kan accepteras i viss mån, men i slutänden måste reglerna vidmakthållas. Detta 
sker genom en att statuera exempel över dåligt och avvikande beteende, och upprätthålls genom 
att premiera korrekt beteende. Hur sorgligt det än är, kan mobbing ur detta perspektiv ses som 
ett sätt för gruppen att vidmakthålla reglerna, samt skapa en avvikare att spegla sin normalitet i.   

                                                           
51 Ibid, s.36 
52 Ibid. 
53 Ibid, s.41 
54 Ibid, s.29 
55 Ibid, s.107-108 
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Becker har på grund av sina studier om avvikandets sociologi tillskrivits en teoribildning; 
etiketteringsteorin.56 Detta är något han själv tagit avstånd ifrån.57 Becker själv hade aldrig för avsikt 
att presentera en teoribildning, likväl kom hans tankar om hur avvikelseprocessen och hur 
vidmakthållandet av regler (normer) går till att sammanfattas inom sociologin som en teori man 
valt att kalla etiketteringsteorin. Även jag kommer här gå emot Beckers vilja och använda mig av 
hans studie som en teori i analysen av den här studiens empiri. 

3.4 Sammanfattning 

Det går att utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv hävda att allt vi erfar är en social 
konstruktion. Denna studie väljer dock att belysa en lokal tes; skolans struktur som den ser ut 
idag är inte av naturen given. Studiens vill väcka medvetenhet om hur vi som lärare och skolledare 
befinner oss i en maktposition att bestämma de mer eller mindre officiella normer och regler som 
tillämpas i skolans värld och hur dessa i sin tur kan bidra till att konstruerar ett onödigt stort 
handikapp för personer med NPF-diagnoser. Goffman belyser hur ett handikapp i sin tur kan bli 
stigmatiserande för personen. Om man sedan kopplar på Beckers teori kring avvikandes sociologi 
växer en bild fram där skolan genom att vidmakthålla socialt konstruerade normer i en 
växelverkan med den stigmatiserade eleven, kan hålla eleven i utanförskap. Ytterst kan detta leda 
till misslyckade skolresultat och psykisk ohälsa. 

 

4. Metod 

Språket är inte ett genomskinligt medium som endast reflekterar eller direkt avbildar en redan 
existerande verklighet utan snarare skapar språket den sociala verklighet vi erfar. Den materiella 
världen har ingen mening i sig utan får sin betydelse genom språket. Det är genom berättelser, 
beskrivningar och förklaringar – genom språket som en social aktivitet – som vi skapar våra 

identiteter och relationer, värderings- och normsystem och även våra organisationer.58 

Sedan mitten av åttiotalet har intresset för att studera berättelser även inom den 
samhällsvetenskapliga vetenskapen ökat. Detta beror i stor utsträckning på att man inom den 
samhällsvetenskapliga disciplinen i allt högre grad anammat idén att den sociala verkligheten är en 
språklig konstruktion.59 När personer väljer att författa sin självbiografi får vi alltså inte tillgång till 
någon universal sanning. Det är en subjektiv konstruktion för att skapa mening och sammanhang 
ur minnesbilder. Det betyder att en annan person som var med vid det beskrivna tillfället kan ha 
en helt annan bild av händelsen. Vad är då syftet med att undersöka och analysera självbiografier? 
Sociologiprofessor Barbara Laslett beskriver den vetenskapliga vikten av narrativa studier i 
följande ordalag: 

Personal narratives can address several key theoretical debates in contemporary sociology: macro 
and micro lincages; structure, agency and there intersection; processes of  structuration; social 
reproduction; and social change. They can provide access to both the individual and the social, and 

make it possible to see connections between them.60 

Som lärare är det värdefullt att få en inblick ur hur elever med neuropsykiatriska funktionshinder 
upplever skolan. Om skolan är med och förstärker känslan av stigma är det givetvis djupt 

                                                           
56 I Sverige oftare omnämnts som stämplingsteori. 
57 Ibid, s.146 
58Anna Johansson. Narrativ teori och metod.Lund: Studentlitteratur. 2005, s.18 
59Ibid. 
60Barbara Laslett. ”Personal narratives as sociology” I: Contemporary sociology. Nr 28, 1999, s.392 
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problematiskt då det i läroplanen uttryckligen står att skolan har ett kompensatoriska uppdrag.61 I 
den här studien har valet av analysmaterial fallit på självbiografier författade av personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder. En narrativ analys skulle givetvis även kunnat göras på data 
från intervjuer med elever med NPF-diagnoser. Det finns dock en fördel med att just använda sig 
av självbiografier istället för intervjuer. Självbiografier är ur ett forskningsperspektiv data som inte 
påverkats av forskarens värderingar eller uppfattningar. Det betyder att man kan bortse från 
påverkanseffekter.62  Som lärare befinner man sig gentemot eleven i en maktposition och det 
innebär att påverkanseffekter hade varit omöjliga att bortse ifrån. 

4.1 Analysmaterial 

Den självbiografiska berättelsen är en naturlig del av den västerländska kulturen. I vårt samhälle 
finns en mängd tillfällen när vi förväntas presentera oss själva i en form av självbiografisk 
berättelse. När vi möter nya människor berättar vi om vad vi arbetar med, vår familjesituation, 
vart vi bor, m.m. Självbiografin som vi känner den förutsätter individualism. Det är en litterär 
form där skribenten förväntas presentera ett livs händelser utifrån en kronologisk ordning och 
där fokus ligger på de inre subjektiva processerna, samt analys av den samma.63 Självbiografin är 
skribentens tolkning av sig själv och den historiska och kulturella kontext som personen i fråga 
befinner sig i. I självbiografin konstrueras ett jag. 64  Detta sluter an till den 
socialkonstruktionistiska teoribildningen, som även är denna uppsats utgångsperspektiv. 

I denna studie har elva självbiografiska berättelser analyserats och tematiserats utifrån en narrativ 
analysmodell som kommer presenteras mer ingående i nästa kapitel. Samtliga självbiografiska 
berättelser är författade av personer med någon av följande neuropsykiatriska funktionshinder; 
DAMP, ADHD, Asperger syndrom, eller högfungerande autism. Vissa av de självbiografiska 
berättelserna är samlade i antologier med neuropsykiatriska funktionshinder som övergripande 
tema. Samtliga självbiografier är utgivna i Sverige och alla skribenterna har gått i svensk skola. 
Nedan kommer en kort beskrivning av samtliga skribenter, vilket neuropsykiatriskt 
funktionshinder de har, samt när de huvudsakligen gick i grundskolan. 

Tabell 1. Presentation av informanterna i studien. 

NAMN DIAGNOS ÅRTIONDE DE 
HUVUDSAKLIGEN GICK I 
GRUNDSKOLAN 

Åsa DAMP 70-tal 

Kristina ADHD 70-tal 

Carina ADHD 70-tal 

Pernille ADHD 70-tal 

Malin ADHD 80-tal 

Susanne Högfungerande autism 80-tal 

Paula Asperger syndrom 90-tal 

Mattias Asperger syndrom 90-tal 

Daniel Asperger syndrom 90-tal 

Robert Asperger syndrom 90-tal 

Marcus Aperger syndrom 90-tal 

                                                           
61Skolverket. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2001. s.8 
62 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. Upplaga 2:1, 2008, s.498 
63 Johansson, s.231 
64 Ibid, s.26 



 

13 
 

4.2 Narrativ analys 

Tolkandet av berättelsen i texter och sociala sammanhang är den narrativa analysens essens.65 
Syftet är att få en inblick i hur människor skapar mening i det de upplevt. 66  Det finns två 
perspektiv hur man kan närma sig en berättelse, det strukturalistiska och det hermeneutiska. I det 
strukturalistiska ligger fokus på relationen mellan språktecken.67 Medan fokus i det hermeneutiska 
är på den språkliga meningen, att försöka förstå berättelsen både utifrån berättarens situation och 
ur den kontext som berättelsen tillkommit.68 Jag kommer i denna studie förhålla mig till det 
hermeneutiska perspektivet. 

Det finns inte en narrativ analysmodell, utan en stor mängd. Fältet är ganska spretigt. Anna 
Lieblich har tillsammans med Rivka Tuval-Mashiach och Tamar Zilber försökt råda bot på 
oredan genom att samla denna mängd olika analysmodeller under fyra olika paraplyklasser, eller 
dimensioner; Helhet-innehåll, helhet-form, del-innehåll, och del-form. 69  I helhet-innehåll är fokuset på 
innehållet i individs berättelse, oftast på helheten, men fokus kan även läggas på delar av 
berättelsen som sedan kopplas till helheten. Denna typ av läsning är vanlig inom kliniska 
fallstudier och inom antropologin.70 Helehet-form, även här är helheten viktig, men fokus ligger på 
intrigen och berättelsen struktur. Ett vanligt förfarande inom litteraturvetenskapen.71 Del-form är 
lingvistikens metodval då fokus ligger på språkliga funktioner som till exempel användandet av 
metaforer.72 Del-innehåll är det metodval som har gjorts i den här studien och är en förhållandevis 
vanlig metod inom samhällsvetenskaplig textanalytisk forskning. Fokus är en innehållsanalys där 
olika delar plockas ut och tematiseras, oftast i direkt relation till det syfte som studien har.73 Detta 
förfarande kallas ibland bara tematisk analys.74 När man söker efter teman ska man enligt Ryan och 
Bernard75 leta efter repetitioner, teman som återkommer i berättelsen. Reflektera över avsaknad 
av förväntad data, vad beror det på att informanterna inte tar med det i sina berättelser. Och 
slutligen likheter och skillnader mellan olika personers berättelser. Teman sorteras sedan 
vanligtvis in i matriser under arbetets gång.76 I den här studien presenteras resultat och analys vid 
samma tillfälle och citat skrivs därför ut i löpande text istället för att presenteras i matriser. 

4.3 Urval och avgränsningar 

För den här studien utsågs elva självbiografiska berättelser författade av personer diagnostiserade 
med någon eller några neuropsykiatriska funktionshinder. Tre avgränsande krav har ställts i 
urvalsprocessen; huvudpersonen i självbiografin skulle ha en NPF-diagnos, huvudpersonen i 
självbiografin skulle skrivit berättelsen själv (dvs. inte använt sig av spökskrivare), och 
huvudpersonen i självbiografin skulle gå eller ha gått i svensk skola. Det betyder att igen hänsyn 
har tagits till skribenternas kön eller ålder. Detta är ett aktivt val då urvalet annars skulle bli för 
litet för att kunna dra några slutsatser och att ovan avgränsande krav var viktigare för att kunna 
uppfylla studiens syfte och svara på studien frågeställningar. Följande titlar har analyserats i denna 
studie; 

                                                           
65 Ibid, s.27 
66 Bryman, s.530 
67 Johansson, s.147 
68 Bryman, s.507-508 
69 Anna Lieblich, Rivka Tuval-Mashiach, Tamar Zilber (red.) Narrative Research: Reading, Analysis and Interpretations. 
London: Thousand Oaks. 1998, s.12-14 
70 Johansson, s.289 
71 Ibid, s.288 
72 Ibid, s.290 
73 Ibid, s.289 
74 Bryman, s.528 
75 G.W. Ryan, H.R. Bernard. ”Techniques to identify themes.” I: Field Methods.Nr 15, 2003, s.85-109 
76 Bryman, s.529 
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Paula Tilli 
På ett annat sätt. Mina erfarenheter av asperger 
syndrom – ett autismspektrumtillstånd. 

 

Pernille Dysthe 
Nu förstår jag mig själv. En berättelse om ADHD. 

 

Pernille Dysthe 
Nu förstår jag mig själv. En berättelse om ADHD. 

 

Åsa Gravander, Malin Widerlöv & Kristina 
Sjögren 
Att handskas med livet. 

 
Oskar Ekman (red.) 
Jag är ändå jag. Fyra killar om Asperger syndrom. 

 

Carina Ikonen Nilsson 
Jag föredrar att kalla mig IMPULSIV. 

 
 

4.4 Genomförande 

I ett första skede har varje självbiografisk berättelse lästs igenom så förutsättningslöst som 
möjligt. Detta för att få en helhetsbild av berättelsen. Därefter har en ny genomläsning gjorts där 
texten delats in efter teman. Inom sociologin och de samhällsvetenskapliga forskningen är det ett 
vanligt förfarande när man använder sig av en narrativ analysmodell. 77  Då letar man efter 
innehållsliga mönster, eller teman i flera olika berättelser för att jämföra med varandra. Stycken 
och delar lyfts ut ur berättelsen och analyseras var för sig. Detta passade även denna studie bra då 
syftet fokuserat på om och i så fall hur de självbiografiska skribenterna upplevt att skolan 
förstärkt känslan av stigma och utanförskap. De teman som aktivt sökts har alla rört skribentens 
relation och tankar till skola och inlärning i någon mening. Närliggande teman har sedan fått 
samsas under samma huvudtema för att inte analysen skulle bli för splittrad. Följande teman har 
identifierats; 

Tabell 2. Presentation av analysens tematisering. 

Mobbingens 
funktion för att 
vidmakthålla 
skolnormen. 

Skolprestationer 
som resultat av 
skolstrukturer. 

Utanförskap Strategier för 
anpassning. 

Det här temat tittar 
på hur skolan (både 
personal och elever) 
vidmakthåller regler 
för beteende (både 
officiella och 
inofficiella). Fokus 
läggs på att granska 
hur mobbing har en 
funktion för 
vidmakthållandet av 
”skolregler”. 

I detta tema 
presenteras hur 
reglerna, eller skolans 
struktur förhindrat 
informanterna att 
prestera på sin 
faktiska nivå, samt 
om och hur skolan 
kompenserat för 
detta. 

Här belyses hur 
utanförskap skapas i 
en växelverkan mellan 
eleven med en NPF-
diagnos och skolans 
personal och övriga 
elever, samt vilka 
konsekvenser 
utanförskapet haft för 
informanterna.   

I det här temat har 
fokus lagts på 
informanternas 
strategier och 
motivationer för 
anpassning till 
skolans sociala 
sammanhang. 

 

                                                           
77 Johansson, s.289 
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4.5 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

När en narrativ analys ska utvärderas görs det med fördel utifrån fem kriterier, övertygande, 
överensstämmelse, insiktsfullhet, sammanhang, och praktisk nytta.78 Det är inte en validering för att hitta 
en absolut sanning, utan ska snarare ses som ett sätt att pröva analysens tillförlitlighet. Det första 
kriteriet övertygande är den interna validiteten. Studien ska vara begriplig, metod och genomförande 
ska vara tydligt beskrivna. I analysen bör mängder med citat inkluderas och studiens författare 
bör inkludera alternativa förklaringar till sin analys. Så föreligger det i denna studie. Eftersom 
studiens data kommer från självbiografier finns dessutom hela analysmaterialet att tillgå för den 
som vill. Nästa kriterium; överensstämmelse handlar om att låta informanterna ta del av forskarens 
tolkning för att de ska kunna kontrollera den. Detta har inte gjorts i den här studien. Insiktsfullhet 
handlar om att läsaren av studien ska få nya insikter om sitt eget liv efter att läst analysen. Detta 
är förstås svårt att veta i förväg, men är givetvis intentionen med denna studie. Önskan är att 
lärare, rektorer och huvudmän kan få en större insikt i hur man bemöter elever med NPF-
diagnoser och att det i sin tur kan leda till anpassningar så dessa elever inte behöver känna sig 
stigmatiserade i skolan. Sammanhang handlar dels om att studien ska ha en röd tråd och skapa en 
fullständig och meningsfull bild, men att den även ska hänga ihop med tidigare forskning. 
Kvalitativa studier får ofta kritik för att inte kunna vara generaliserbara utöver den situation i 
vilken de produceras. Det är därför viktigt att kvalitativa studier generaliseras gentemot teori, 
istället för populationer. Vidare så bör jämförelser göras mot tidigare forskning inom området. 
Då kan forskaren göra ”måttliga” generaliseringar, även om de alltid kommer vara mera prövande 
och begränsade av sitt slag.79 Jag bedömer att denna studie väl uppfyller detta krav då analysen 
och diskussionen väl möter upp teori och tidigare forskning. Det sista kriteriet, pragmatisk nytta 
innebär att studien ska kunna ligga till grund för vidare forskning. Detta kan svårligen bedömas 
av en studies författare och likaså är det för mig även om jag kommer komma med förslag för 
eventuell vidare forskning i ämnet.    

4.6 Forskningsetiska principer och överväganden 

De forskningsetiska principerna som gäller för svensk forskning är följande; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet. Dessa innebär att personerna som är 
inblandade i forskningen ska ha blivit informerade om studiens syfte och frivilligt deltagit, samt 
att de kan garanteras anonymitet, vidare får inte det insamlade materialet användas till annat än 
den specifika forskningen ifråga. 80  Eftersom den här studien är en narrativ textanalys av 
självbiografier kommer jag undan från dessa forskningsetiska principer. Materialet i denna studie 
är offentligt, utgivet av informanterna själva under deras riktiga namn och torde därför ha deras 
samtycka att läsas och tolkas av andra. Jag är medveten om att denna studie kommer bli en 
offentlig handling, vilket innebär att författarna till självbiografierna kan få tillgång till denna 
analys och tolkning. Viktigt att poängtera är att denna studie gör en jämförelse mellan flera olika 
texter för att kunna besvara syfte och frågeställningar. Den blir således i sig själv en tolkande 
konstruktion utifrån teorin om stigmatisering och gör alltså inte anspråk på att presentera en 
sanning om informanterna, utan vill snarare belysa hur skolan kan vara delaktigt i att skapa 
stigmatisering hos personer med NPF-diagnoser.   

 

 

                                                           
78 Ibid, s.314-316 
79 Bryman, s.370-373 
80 Ibid, s.131-132 
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5. Analys och resultat 

I kommande fyra kapitel analyseras studiens empiri utifrån de fyra teman som identifierats, samt 
utifrån studiens teoretiska utgångspunkt om stigmatisering och avvikandets sociologi. 

Stavfel kan förekomma i citaten från informanternas självbiografiska berättelser, men det är en 
korrekt återgivning av informanternas texter.     

5.1 Mobbingens funktion för att vidmakthålla skolnormen 

Det här temat tittar på hur skolan (både personal och elever) vidmakthåller regler81 för beteende 
(både officiella och inofficiella). Fokus läggs på att granska hur mobbing har en funktion för 
vidmakthållandet av ”skolregler”.   

Skolan är den plats där vi lär oss samhällets påbjudna norm. Om vi inte fått den med oss 
hemifrån kommer den tydliggöras för oss i skolan. Det sker av nödvändighet. Om 
undervisningen ska fungera måste läraren skapa en undervisningsbara klasser, det innebär 
strukturer och regler som alla måste förhålla sig till. 

SUSANNE 
Lärarinnan skällde: "Du skriver värre än en pojke! Res dig upp och gå runt i klassrummet och se efter om du kan hitta någon som 
skriver sämre än du. Sen får du sätta dig igen." Det var en svår uppgift och jag visste inte hur jag skulle klara av den. Så jag gick runt 
tills lärarinnan sade till mig att sätta mig igen, även om jag inte hade hittat någon med värre handstil. Senare fick jag ofta tillbaka mina 
arbeten späckade med kraftiga kommentarer om ordning i skrivböckerna.82 

Eftersom de strukturer och regler som finns i skolan är upphöjda till norm så ifrågasätts inte att 
alla ska kunna förstå och inordna sig. Normbrott ses som ett aktivt val från elevens sida, ett 
försök att ifrågasätta lärarens auktoritet, eller ett utslag av illvilja från elevens sida. Susanne som 
har en form av högfungerande autism tar allting bokstavligt, hon kan inte förstå ironin i sin 
lärares kommentar. Inte heller kan hon skapa den ordning som läraren vill ha i skrivböckerna, 
eller för den delen förstå lärarens behov av det. 
 
MALIN 
Jag försökte komma ihåg alla regler men jag glömde hela tiden. Jag gjorde fel saker och kände mig dum.83 
 

Malin får ständiga tillrättavisningar både hemma i skolan. Hennes omgivning utgår ifrån att hon 
rimligtvis ska komma ihåg reglerna eftersom hon flertal gånger blivit informerad om dessa, när 
hon ändå återkommande bryter med dem ses det som trots. Ett barn har väldigt litet 
maktutrymme. Skolan ska förvisso vila på en demokratisk grund, men det finns ändå en tydlig 
maktförskjutning till fördel för lärare och övrig skolpersonal. 
 
CARINA 
Jag fick tidigt klart för mig, att jag inte skulle bli något geni. "Något läshuvud har hon inte" berättade fröken för min mamma.84 
 

                                                           
81 Eftersom övrig litteratur som presenterats i den här studien använder väldigt olika ord för att beskriva samma sak, 
ska i denna studie orden ”regler”, ”skolregler”, ”skolstrukturer”, ”norm” och ”normalitet” ses som synonymer av 
samma sak. 
82 Susanne Schäfer. Stjärnor, linser och äpplen att leva med autism. Stockholm: Bokförlaget Cura AB. 1996, s.41 
83 Åsa Gravander & Malin Widerlöv& Kristina Sjögren. Att handskas med livet. Frölunda: Gravander & Widerlöv. 1999, 
s.89 
84 Carina Ikonen Nilsson. Jag föredrar att kalla mig IMPULSIV. Borås: Recito Förlag. 2009, s.47 
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CARINA 
När mina kamrater och jag gick ut på rast var de inte nådiga med sina kommentarer om hur jag läste, "mongolid", "IQ -56" var ord 
som jag fick höra om mig.85 
 

Carina berättar hur tillrättavisningar och reaktioner på låga skolprestationer från en lärare i sin tur 
ledde till en reaktion från klasskamraterna. Howard S. Becker har beskrivit vidmakthållandet av 
reglers olika faser.86 I första steget måste en aktör ta initiativ att bestraffa förövaren. Aktören är 
alltid någon som har möjlighet att utöva makt. I skolan är läraren aktören, bestraffningen är oftast 
en tillsägelse. I nästa fas måste regelöverträdelsen bli allmän känd. Övriga elever ska med fördel 
höra och se att eleven som begått ett regelbrott får en tillsägelse. I tredje steget reagerar 
människor när de ser en fördel med det. I Carinas fall är det hennes ovilja och svaga prestation i 
högläsning som är regelbrottet. Läraren har både i klassrummet påkallat uppmärksamhet mot 
hennes svaga prestation i högläsning igenom en tillsägelse att alla måste delta, samt informerat 
både mamman och Carina själv att hon faller utan för ramen för det normala. Klasskompisarna 
reagerar genom att starta en utfrysningsprocess av Carina. Frågan är dock vad de vinner på det? I 
det här fallet torde det vara att markera sin tillhörighet inom normaliteten gränser.     
 
MATTIAS 
Stämningen i själva klassen var helt okej, men ändå kände jag att jag inte kom in i gemenskapen. Det kanske var förståeligt eftersom jag 
så ofta hamnade i slagsmål [..]Det var också då som vissa av mina klasskamrater började ta sig friheter att göra lite som de ville, det vill 
säga reta upp mig ordentligt. Men det var sällan de fick tillsägelser, för de retades och sa fula saker väldigt diskret när ingen annan 
hörde. Och både jag och de visste att om det var någonting som jag inte var så bra på så var det att göra saker diskret.87 
 

Mattias mobbare vet att han har svårt med impulskontrollen och ger sig därför på den. Genom 
att trigga igång ett avvikande beteende hos Mattias kan de segmentera hans abnormitet och 
förstärka sina egna positioner i gruppen. Deras diskreta mobbing gör också att skolans fokus 
flyttas till Mattias beteende och det är han som blir föremål för skolans interventioner inte 
mobbarna. Just i Mattias fall blir det extra tydligt hur mobbarna tillsammans med skolpersonalen 
är med att skapa ett stigma hos Mattias. 
 
PAULA 
Dessutom gick jag igenom en normaliseringsprocess. Eftersom mobbingen tillhörde min vardag och fokuset lades på att försöka förändra 
mitt beteende istället för att ändra mobbarna, var mobbingen ingenting jag ifrågasatte. För mig var mobbingen något helt normalt och jag 
visste inte ens hur det skulle kännas att inte vara mobbad.88 
 

Alla informanterna berättar om upplevelser av mobbing och utanförskap. I skolan har sorgligt 
nog mobbing en funktion, att vidmakthålla normer. Eftersom personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder har extra svårt att förstå, lära sig och tillämpa de regler som skolan behöver för 
att få undervisningsbara grupper är risken särskilt stor att de får fungera som avskräckande 
exempel. Det normala behöver det onormala att spegla sig i för att tydliggöra normens ramar och 
regler. Både Mattias och Paula berättar om hur mobbarna kommer undan repressalier och hur 
skolans istället väljer att lägga fokus på att försöka ändra Mattias och Paulas beteende så att de 
bättre ska passa in i gruppen. 
 

5.2 Skolprestationer som resultat av skolstrukturer 

I detta tema presenteras hur reglerna, eller skolans struktur förhindrat informanterna att prestera 
på sin faktiska nivå, samt om och hur skolan kompenserat för detta. 

                                                           
85 Ibid, s.46 
86 Howard S. Becker, s.107-108 
87 Oskar Ekman (red.) Jag är ändå jag. Fyra killar om Asperger syndrom. Stockholm: Cura Bokförlag AB. 2005, s.64-65 
88 Paula Tilli, På ett annat sätt. Mina erfarenheter av asperger syndrom – ett autismspektrumtillstånd. Sivart Förlag. 2013, s.31 
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I kapitel 2.1 ovan presenterades fyra olika myndighetstexter89 som alla haft till syfte att undersöka 
hur väl skolan klarar av att kompensera och tillgodose elever med NPF-diagnosers behov så att 
de kan uppnå kunskapsmålen. Rapporterna är dock alltigenom en deprimerande läsning där det 
framgår att elever med NPF-diagnoser i mycket högre grad än sina klasskompisar inte uppnår 
skolans kunskapsmål, samt att skolorna misslyckas med att tillgodose elevernas behov. 
Informanterna i denna studie har gått i grundskolan under olika perioder från tidigt 70-tal till 90-
talets senare hälft. Deras berättelser målar samma bild som rapporterna påvisar. De har haft svårt 
att uppnå godkända resultat, flera av dem har hoppat av skolan, och det trots att flera av 
informanterna som vuxna gått vidare till att bli väldigt framgångsrika inom sina yrkesval. 

KRISTINA 
Högstadietiden upplevde jag som ett enda kaotiskt virrvarr. Vi hade sexton ämnen i sexton olika klassrum och lika många lärare varav 
minst fem alltid var vikarier. Skolbyggnaden var alldeles för stor för mig med sina fyra våningar och tre olika "nedfarter". Skåpen stod 
längst ned och det var bara 5 minuter mellan lektionerna. Idag kan jag förstå varför jag inte orkade utan började skolka.90 
 

Kristina ger här en ganska målande bild till hur både byggnaden och hur organiseringen av en 
skolvecka blir helt överväldigande. Att bara ta sig till lektionen med rätt arbetsmaterial i tid är i 
det närmaste ett oöverstigligt hinder för Kristina. Vägen från ett klassrum ner till skåpet och sen 
vidare till nästa klassrum är som en mental översvämning av intryck. Kristinas koncentrations-
svårigheter gör att hon inte kan filtrera bort alla ljud och synintryck som bombarderar henne från 
alla håll och kanter. När hon sedan dyker upp sent till lektionen med inget eller fel arbetsmaterial 
möts hon av arga tillsägelser. 
 
SUSANNE 
Jag var alltid tvungen att ha ett dubbelbord för mig själv, helst längst bak vid väggen eller vid fönstret och blev olycklig om jag inte fick tag 
i det. Om jag blev tvungen att sitta ihop med en annan elev så drog jag ett streck på bordet, som delade det i två lika stora delar, och blev 
arg om den andre gick över gränsen eller rörde vid något på min sida av bordet.91 
 
CARINA 
Skolan är inte den bästa miljön för kreativa ungar som har myror i benen. Bara klassrummet är ett monster, som vi måste stå ut med. 
Alla saker som finns i detta rum, alla bänkar, alla ljud som på något sätt uppstår i dessa miljöer. Alla dess ljud som bara ADHD-are 
hör.92 
 

Kristina beskrivning handlade om svårigheterna med att navigera i skolbyggnaden, Susanne och 
Carina går vidare på att beskriva hur miljön i själva klassrummet upplevs som ett hinder. Susanne 
har ett stort behov av att skärma bort sina klasskamrater. När hon tvingas att dela bänk med 
andra elever kan hon inte koncentrera sig och blir tvungen att dela upp bänken på något sätt. Att 
rita på bänken är ur ett skolperspektiv skadegörelse och även om det är ett vanligt förekommande 
regelbrott så tolkas Susannes agerande just utifrån att det är ett regelbrott och inte som en för 
henne nödvändig pedagogisk anpassning. Inte heller Carina klarar av att koncentrera sig i 
klassrummet som är fullt av synintryck i form av kartor, böcker, elevprojekt uppsatta på 
väggarna, men även bänkar stolar, fönster ut mot skolgården. Sedan är det alla ljud som en grupp 
med människor i ett litet utrymme gör. Även i den mest väldisciplinerade klassen skrapas pennor, 
papper prasslar, stolar skjuts på golvet, massor av små ljud som tränger sig på. 
 
 
 

                                                           
89 Christopher Gillberg 1997, Skolverket 2001, Skolverket, 2008, Skolinspektionen 2014 
90 Åsa Gravander & Malin Widerlöv & Kristina Sjögren, s.28 
91 Susanne Schäfer, s.60 
92 Carina Ikonen Nilsson, s.64 
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CARINA 
Säg till mig att nu ska du sitta still och inte göra något annat än att bara lyssna på det jag säger till dig. Det är misshandel av hela mig. 
begär du sedan att jag ska komma ihåg allt du sagt till mig, så kan jag lova dig att jag kommer att misslyckas totalt, inte ett enda rätt 
kommer jag att uppbringa. För jag kommer att ha fullt upp med att sitta still, jag kommer att kämpa febrilt med att försöka se ut som 
att jag lyssnar på dig.93 
 
KRISTINA 
Jag har bankat in multiplikationstabellen minst 100 gånger, men lyckades aldrig komma ihåg den mer än envecka. Hemma hade de 
ingen förståelse för mina svårigheter och de kallade mig lat och dum. Vissa lärare tyckte att jag var alldeles hopplös. När jag kunde 
svaret på en fråga, skrek jag det bara det rakt ut. Jag var tvungen, det kändes som om jag skulle kräkas om jag inte fick ur mig svaret 
genast. När jag så småningom lärde mig att räcka upp handen och vänta på min tur, glömde jag svaret och ofta även frågan. Det 
resulterade i att jag tröttnade, blev tyst och gav upp.94 
 

Informanternas berättelser är fulla av beskrivningar av hur skolans struktur och regler för 
beteende är så psykiskt utmattande att det helt enkelt inte finns utrymme för att ta in eller minnas 
det de förväntas lära sig. Detta i sin tur möts av total oförståelse från både familj och skola. 
Kristinas citat ovan är intressant för den visar så tydligt hur skolans krav på ett specifikt beteende, 
i det här fallet vänta på sin tur, blir helt förödande för lusten att lära. 
 
ÅSA 
Jag klarade mig bra i skolan, men bjöds knappast på några större utmaningar. Det var svårt att sitta stilla och vänta på dem som 
behövde få tid på sig. Mycket av tiden gick åt till att sitta i minegen värld och fantisera.95 
 

Åsa hade egentligen inte alls svårt att lära sig, uppgifterna skolan upplevde hon generellt som 
alldeles för lätta. Likväl speglades det inte i betygen och hon valde att hoppa av gymnasiet. 
Eftersom att just vänta overksam utan något att fokusera sin koncentration på satte igång 
karakteristiska ADHD-beteenden så som att prata rakt ut, trumma med pennan, röra sig planlöst 
runt i rummet, blev hon utsatt för ständiga tillsägelser och kommentarer om att det inte gick att 
ha henne i möblerade rum. Att gå in i sig själv, i en fantasivärld blev för Åsa ett sätt att kontrollera 
sina tendenser till normbrytande beteende, men ledde till att lärarna upplevde henne som 
ointresserad och att hon inte lyssnade under genomgångar. 
 
MALIN 
Jag hade svårt att koncentrera mig, var ofta trött och fröken hade nog en hel del jobb med att få mig att hänga med. När jag äntligen 
hade förstått vad jag skulle göra, jobbade jag däremot som en galning. Då kunde jag ligga i sängen och räkna i smyg en hel natt, bara för 
att det var så underbart att förstå. Det jag väl hade förstått, det fastnade men ingenting kunde jag lära mig utantill.96 
 

Något som blir väldigt tydligt när man läser informanternas berättelser är att de egentligen inte 
har svårt att lära sig, så länge deras koncentration kan riktas mot något. Behovet av att avskärma 
sig från omgivande intryck är viktigt och att lärare har förståelse för det behovet. Alla 
informanterna har dock inte enbart negativa minnen från skolan. Malin beskriver ovan en lärare 
som verkligen ansträngde sig för att hitta sätt att förklara som Malin kunde ta till sig. Glädjen i att 
förstå och att någon litade på hennes förmåga att faktiskt klara av uppgiften, genererade en 
oerhörd studielust och riktad koncentration. Vidare kan man i Malins, men även i flera av ovan 
citat se att det är väldigt viktigt att undervisningen har ett tydligt syfte, något som ska förstås. 
Syfteslös minnesinlärning, där saker ska läras utantill har informanterna väldigt svårt att ta till sig. 
  
MALIN 
Trots att det var jag som var ny och retades med de andra, blev de inte arga. De försökte istället förklara för mig att alla skulle vara 
vänner och ingen var sämre än någon annan. De "tvingade" mig att vara med, ingen skulle behöva vara utanför, och det har nog 
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"räddat" mig. De lärde mig att leka lekar och att ha kamrater både i och efter skolan, de lärde mig rättvisa och regler. Istället för att bli 
arga på mig när jag gjorde fel mot andra barn, förklarade de hur jag skulle ha gjort och då förstod jag.97 
 

Men det är inte bara skoluppgifter som måste utformas som något som förstås för att det ska 
fastna, även beteende och sociala regler måste förklaras för att de ska internaliseras hos personer 
med NPF-diagnoser. Istället för att mötas av ilska och tillsägelser får Malin förklarat hur hon ska 
göra i olika sociala situationer och varför. Uppfostran både i hemmiljö och skolmiljö har nog 
generellt en tendens att ta formen av tillsägelser och straff. Barn och unga utan ett 
neuropsykiatriskt funktionshinder lär sig korrekt beteende för att de vill undgå bestraffning, men 
kanske ändå inte förstår varför de ska bete sig som de gör. Barn och unga med NPF-diagnoser 
har dock väldigt svårt att minnas sociala regler om de inte ges en tydlig förklaring till varför. 
 
SUSANNE 
Så snart det kom till konkreta uppgifter kunde jag (i stort sett) lösa dem, även om jag inte visste hur det gick till. Jag har alltid haft mitt 
eget sätt att lösa en uppgift. Det var mest tydligt i matematiken: ofta kom jag på rätt svar, men på ett helt annat sätt än det de hade lärt 
sig på lektionerna. Detta blev ett stort problem senare i gymnasiet. Toleranta lärare gav mig högsta betyg för sådana svar, eftersom de 
innehöll ett riktigt om än "originellt" sätt att hitta lösningen. Andra däremot gav mig lägsta betyg, därför att de tog det som bevis på att 
jag inte hade följt med på lektionerna.98 
 
SUSANNE 
Det måste varit en hänsynsfull person som gjorde så att jag slapp muntlig prövning i matematik och fysik, även om mina betyg egentligen 
krävde det. Ett muntligt prov undgick jag genom att göra ett praktiskt fotoarbete i skolans fotolaboratorium i stället. Jag var den ende i 
skolan som gjorde det.99 
 

Susanne lyckades ta studenten, men hennes betyg var rena lotteriet. Som hon uttrycker det själv, 
toleranta lärare som var villiga att anpassa sig efter hennes behov och se hennes unika sätt att ta 
sig an uppgifter som något positivt satte höga betyg, medan andra lärare kunde vara väldigt fast i 
att uppgifter skulle lösas på ett specifikt sätt och examineras likadant för alla elever. 
 
MATTIAS 
Undervisningen var tuff  och stressig och det var inte alltid koncentrationen räckte till. Jag stördes mycket av att klassen var en enda stor 
hönsgård, så därför var jag tvungen att gå ut och sätta mig och jobba rätt ofta för att få något gjort.100 
 
ÅSA 
Jag sökte mig gärna till smårummen, bakom själva klassrummet, för att får arbeta i en lugnare miljö. Det var vi som hade särskild 
engelska och matematik som kunde få gå dit ibland. Jag tog extralektioner i grammatik för att det var så roligt.101 
 
PERNILLE 
I fyra veckor tar jag lektioner hos en mattelärare som undervisar på en annan skola. Av obegripliga anledningar begriper jag det 
obegripliga när jag sitter ensam med honom ett par eftermiddagar i veckan och går igenom samma formler som Madame Mim krafsar på 
tavlan i klassrummet.102 
 

Elever med neuropsykiatriska funktionshinder verkar kunna klara skolgången bra så länge de 
möts av förståelse, att deras unika inlärningssätt är något positivt och att de tillåts få skärma av 
omgivningen vid behov. Möjligheten att få lämna klassen för att sitta i grupprum, eller ibland få 
enskild undervisning beskrivs av informanterna som väldigt positivt för både inlärningsförmågan 
och studielusten. 
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PAULA 
Aspergers syndrom är något som varken kan eller enligt mig ens bör botas. Aspergerdragen sitter djupt inne i personligheten och det är 
svårt att ändra på ens person. Däremot kan diagnosen bli ett handikapp när man blir utsatt för fel miljö.103 
 

5.3 Utanförskap 

Här belyses hur utanförskap skapas i en växelverkan mellan eleven med en NPF-diagnos och 
skolans personal och övriga elever, samt vilka konsekvenser utanförskapet haft för 
informanterna.   
 

Becker försöker i sin studie analysera hur outsider-grupper skapas och upprätthålls och han hans 
fokus har legat på de normalas del i skapandet av det avvikande. Han menar att när en person 
stämplats som avvikande börjar hen behandlas som en generell snarare än en specifik avvikare. 
Det som först var ett specifikt regelbrott från den stämplades sida, blir i gruppens ögon en 
generell förväntan på att avvikaren ska begå alla möjliga regelbrott, även sådana som avvikaren 
aldrig haft en tanke på att begå. Då avvikaren utesluts ur den sociala gemenskapen får det hela 
proportioner av en självuppfyllande profetia, då avvikaren inte längre har möjlighet att välja bort 
att begå ett regelbrott.104 Den som stämplats som avvikare närmst tvingas in i en outsider-grupp. 
Goffman menar att den stigmatiserade många gånger frivilligt väljer utanförskapet för i 
ensamheten upplevs de högst privata identitetsföreställningarna som normala. 105  Av samma 
anledning uppsöker många stigmatiserade grupper med liknande stigma. I gruppen med likar 
upplever den stigmatiserade sig normal.106 

 
KRISTINA 
I åttan fick jag börja praktisera några dagar i veckan, för att få bukt med skolkandet. Jag tillbringade min skoltid med skolans "svarta 
får" i rökrutan, eller så drog vi iväg till ett café och spelade flipper. Vissa lärare kom dit och bockade av oss från närvarolistan och 
suckade trött och uppgivet. Plötsligt hade jag upptäckt en annan sorts ungdomar, sådana som inte brydde sig om betyg, studier och 
närvarotimmar i klassrummet och som tyckte att det mesta man måste lära sig var skit och att skolan var ett onödigt "måste", att 
jämföras med fängelse. Eftersom jag aldrig känt mig hemma bland de andra, vanliga ungdomarna, undrade jag om det var här mitt 
"hemma" var. Vart jag skulle efteråt visste jag inte, bara att jag slapp vara bland massa folk som inte förstod hur jag var funtad. Jag 
började inse att mitt utanförskap kunde bero på att jag saknade något, en systematisk logik som förde tankarna framåt. Jag blev ännu 
mer sorgsen och gav upp försöken att passa in.107 
 
PERNILLE 
Freaken osar protest. Vi ger fan. Snobbar är osmakliga. Gå inte för nära oss. Freakarna är färre till antalet, men i gengäld tätt 
sammanvävda med Palestinasjal.108 
 

Både Kristina och Pernille söker sig frivilligt till grupper som ur ett samhällsperspektiv skulle 
kunna beskrivas som outsider-grupper. I dessa grupper bestående av arga besvikna och 
missanpassade ungdomar blir de välkomnade och inkluderade. Familj och skola upprörs över 
valet av vänner, men för Kristina och Pernille är det första gången de får känna sig delaktiga och 
accepterade för vilka de är. Skolans oförmåga att inkludera dem i gemenskapen har tvingat dem 
att söka sig till andra grupper istället. Alieneringen från samhället har således skett i en 
växelverkan mellan dem själva och skolan.   
 
MARCUS 
Jag hoppas att jag får åtminstone en vän när jag börjar på gymnasiet. Fast jag ska ju börja i någon jävlaAspbergerklass. Det kommer ju 
bra vara en massa störda töntar som går där. Jag kanske också kommer att bli som dem, en störd tönt som inte fattar någonting . Nej, 
jag vägrar börja i den klassen.109 

                                                           
103 Paula Tilli, s.9 
104 Becker, s.41 
105 Goffman, s.16 
106 Ibid, s.28 
107 Åsa Gravander & Malin Widerlöv & Kristina Sjögren, s.28-29 
108 Pernille Dysthe, s.137 



 
 

 

 
 

 

22 
 

DANIEL 
Jag ville vara normal. När jag sedan skulle välja gymnasium stod valet mellan en vanlig klass eller en Aspergerklass. Jag längtade 
otroligt mycket efter "normala" klasskompisar, men min lärare trodde att det skulle bli mycket svårt för mig i en vanlig klass. [..]Min 
första tanke var: "Var i helvete har jag hamnat?". Klassen bestod av fyra elever och alla hade Asperger. Vi var helt olika [..]Under de 
två åren jag gick där stannade min sociala utveckling upp, tror jag, eftersom jag anpassade mig till de andra i klassen - och det var nog 
inte vad jag behövde.110 
 

Ibland är dock utanförskapet enbart påtvingad. Detta är extra tydligt hos de av informanterna 
som har Asperger syndrom. Där är det oftare skolan som pressar på för att de ska exkluderas från 
den vanliga undervisningsgruppen och upptas i klasser för enbart elever med Asperger syndrom. 
Marcus och Daniel kände båda att de tvingades in i en outsider-grupp. Goffman skriver att när en 
person väl stämplats med ett stigma, i Marcus och Daniels fall när de diagnostiserades med 
Asperger syndrom, så tenderar omgivningen att tolka allt personen gör utifrån dess stigma. Att 
personen har ett specifikt stigma, gör att omgivningen tror sig veta exakt hur personen är.111 Ur 
lärarens perspektiv är det utifrån välvilja mot den avvikande eleven som eleven tvingas in i en 
grupp där dennes särskilda behov kan tillgodoses. Läraren tolkar eleven utifrån diagnosen och ser 
inte längre elevens egenart. Något som blir extra tydligt i Daniels citat ovan, eleverna i Asperger-
klassen var inte alls lika varandra. 
 
PAULA 
På högstadiet ökade min ångest rejält. Det var nu mitt annorlundaskap började skrämma mig på allvar. Tänk om jag aldrig någonsin 
skulle bli normal. Tänk om jag skulle bli inlåst på något hem för all framtid när jag blev vuxen.112 

 
Samtliga informanter i studien har i olika grad avvisats från insider-gruppen dvs de ”normala” i 
skolan. För vissa har det varit ett frivillig utanförskap för att få känna tillhörighet, för andra har 
det varit påtvingat. Oavsett så har alltid utanförskapet skett på grund av att skolan misslyckats 
med att inkludera informanterna i gemenskapen.   
 

5.4 Strategier för anpassning 

I det här temat har fokus lagts på informanternas strategier och motivation för anpassning till 
skolans sociala sammanhang. 
 

Barnets inträde i skolan brukar ofta uppges som den tidpunkt då de tvingades att lära sig vad det 
innebär att ha ett stigma.113 

 

För de flesta av informanterna var det först när de började skolan som deras funktionshinder 
verkligen blev ett problem. För en del av dem gick det ändå hyfsat de första åren, men när den 
sociala dynamiken började ändras med inträdet i högstadiet så hann problematiken ikapp. 
Samtliga informanter beskriver hur de försöker passa in, kämpar för att vara som alla andra. 
Motivationen är lätt att förstå, att inte passera som normal leder till utanförskap och ensamhet. 
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MARCUS 
Jag har alltid varit annorlunda, men det var först i åttonde klass som jag kände att jag led av det. Jag ville vara som mina kompisar. 
Kunna prata med folk, vara rolig och cool. Men hur jag än försökte så blev det bara fel. Försökte jag vara cool så skrattade folk, försökte 
jag vara rolig så var det någon som tog illa upp, och om jag försökte prata med någon så blev jag oftast missuppfattad och utskälld.114 
 
PAULA 
Av den här erfarenheten lärde jag mig att jag aldrig någonsin borde lita på mig själv och mina egna känslor. Tyckte jag att någon 
aktivitet var rolig, fick jag höra att det var tråkigt och då var jag udda. Men när jag gjorde det andra tyckte var roligt, fick jag 
uppmuntran och beröm av mina klasskamrater och vuxna.115 
 

Det går tidigt upp för informanterna att sättet de ser på världen är fel, till och med deras känslor 
är fel. Det som alla andra verkar förstå automatiskt måste informanterna lära in, vad som är kul, 
vad som är rätt reaktion i en social situation, och att läsa av omgivningens signaler. Särskilt svårt 
för just det här är det för de informanter som har Asperger syndrom. 
 
PAULA 
Jag ljög även för andra människor och hittade på att jag hade många kompisar som inte ens existerade. Då blev jag plötsligt mer normal i 
deras ögon och behövde inte förklara varför jag var ensam. Jag ljög för läraren och sade att jag hade glömt skolböckerna hemma trots att 
jag hade glömt skolböckerna hemma trots att jag egentligen hade böckerna med mig men inte hade orkat göra läxorna. Då såg de mig 

som glömsk och inte lat. [..] Jag ljög för mina klasskamrater och sade att jag hade haft tråkigt i helgen om jag hade varit helt ensam 

hemma trots att jag egentligen tyckte att det var skönt att vara ensam. Då kunde de relatera till mig bättre, för vilken tonåring ville vara 
ensam av fri vilja? Snart visste jag inte ens längre själv vad som var sant och vad som lögn.116 
 
ROBERT 
Den som gjort mest dumma grejer fick mest respekt. Jag hängde ju på och föredrog den här typen av bekantskaper eftersom jag inte ville 
uppfattas som annorlunda eller som tönt. För så hade de delvis varit innan tonåren. Nu gällde det att ha status, folk i skolan skulle se 
mig som en av de tuffa killarna. Dilemmat var att jag inte kunde vara mig själv.117 
 

För att inte hamna i utanförskap börjar flera av informanterna leva någon typ av dubbelliv. 
Hemma kan de vara sig själva, men i skolan måste de spela en roll för att passa in. Paula och 
Robert har förstått vilka förväntningar som lärare och klasskamrater har på dem och försöker 
anpassa sig efter dessa. Något som resulterar i ett ganska avancerat skådespeleri, där de får svårt 
att skilja mellan vad som är påhittat och vad som faktiskt är dem själva.   
 
ROBERT 
Tre år senare träffade jag återigen psykologen som gett mig diagnosen. Vid det här laget visste jag precis vad Asperger var och jag hade 
träffat massor av människor med diagnosen. Jag försökte uppträda så naturligt som möjligt, och i slutet av vårt samtal sa han att hade 
han träffat mig idag hade han förmodligen inte gett mig diagnosen. Det fick mig att inse att ju mer jag lär mig desto lättare får jag att 
dölja och kompensera för de brister jag trots allt har.118 
 
MATTIAS 
Av alla mina kompisar jag har nu, så vet en om det, och han fick reda på det genom mig. Ingen i min nya klass eller i min nya 
umgängeskrets vet om min diagnos eller att jag har haft assistent. Det enda de vet om är att jag blev mobbad i grundskolan. Jag har valt 
att vara tyst just för att jag ville att de skulle se mig som vilken annan människa som helst, och inte som ett "problembarn".119 
 
DANIEL 
Där är det ingen som vet att jag har Aspberger, alla tror att jag är "normal". Visst, jag har ju mina brister, men de döljer jag väl. Det 
är så skönt att jag klarar av att gå i en vanlig klass igen.120 

 

Det går en tydlig skiljelinje mellan de informanter som har ADHD och de som har Asperger 

syndrom när det kommer till i hur stor utsträckning som de försöker passa in. I kapitel 5.3 kunde 
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skönjas ett mönster där informanterna med ADHD diagnos i större utsträckning frivilligt sökte 

sig till outsider-grupper för att få känna sig normala. De informanter som har Asperger syndrom har 

istället stretat emot skolans vilja att exkludera dem från insider-gruppen. Det är också de som gått 

till stört ytterligheter för att passa in. Några av dem, Robert, Mattias och Daniel har lyckats spela 

rollen som ”normal” så väl att de lyckats internalisera den i sin personlighet och därmed 

övervunnit sitt stigma. 

 

5.5 Sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av studiens resultat och analys utifrån de frågeställningar som 
ställdes i studiens inledning. 

1. Hur har informanterna upplevt sin skolgång? 

Skolgången upplevdes övergripande som förvirrande och utmattande av informanterna. 
Flera upplevde att de saknade den struktur- och organisationsförmåga som krävdes för 
att kunna navigera i skolbyggnaden och behålla fokus i klassrummet. För en majoritet av 
informanterna var skolgången ett tungt "måste" och en ständig påminnelse om att de inte 
var som alla andra. 

2. Hur har informanterna upplevt att interaktionen med skolpersonal och andra elever 
fungerat? 

Ingen av informanterna kan rapportera om en problemfri interaktion med skolpersonal 
eller övriga elever. Flera av informationerna upplevde att skolpersonalen enbart kom med 
utskällningar, eller tillrättavisningar och enbart fokuserade på deras avvikande beteende 
istället för att hjälpa dem hitta strategier för att klara skolgången. Några av informanterna 
berättade att de själva började utveckla olika strategier för att undvika personalens 
uppmärksamhet som till exempel tystnad i klassrummet, skolk, eller diverse lögner för 
uteblivet skolarbete. När det kommer till interaktion med övriga elever berättade 
informanterna olika berättelser. Några av dem upplevde endast mobbing och utanförskap. 
Några av informanterna valde istället att ansluta sig till det "coola gänget” dvs en 
outsidergrupp för att undgå total social isolering. Gemensamt för alla informanter var 
känslan att vara annorlunda och avvikande, samt en upplevelse av ett utanförskap som de 
inte upplevde sig kapabla att bryta. 

3. Hur väl har skolresultat överensstämt med informanternas subjektiva upplevelse av 
förmåga och kunnande?   

Några av informanterna upplevde att själva studierna inte bjöd på några utmaningar, men 
att de ändå hade svårt att redovisa eller förmedla sina faktiska kunskaper till skolan, vilket 
resulterade i låga betyg. En svårighet som informanterna rapporterade var att komma ihåg 
eller upprepa det de lärt sig. Om en skoluppgift inte var formulerad med ett tydligt syfte 
och mest bestod av utantillslärande, till exempel multiplikationstabellen, så upplevdes den 
i det närmaste omöjlig att memorera. Flera av informanterna berättade att de så 
småningom kunde "knäcka koden" om de fick särskild riktad hjälp, ofta i form av enskild 
undervisning. Hur väl eleverna klarade sig berodde i stor utsträckning på hur toleranta 
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deras lärare var för att skoluppgifterna löstes eller redovisades med okonventionella 
tillvägagångssätt. 

 

6. Övergripande analys och diskussion 

CARINA 

Vi är många glömda vuxna, som aldrig fick den hjälp vi behövde som små. Då saknades kunskapen, vi vara bara olydiga, klumpiga 

ungar som var dåligt uppfostrade. Bråkiga och högljudda. Då på den tiden frågade man sin inte varför det inte funkade för Lisa eller 

Kalle. Man funderade inte på varför ungen inte ens kunde klara de simplaste instruktioner. Inte heller frågade man sig vad det var som 

gjorde att hon alltid gick ensam på rasten. Hur det kom sig att han aldrig kunde klara uppgiften att ta med sig läxan hem. Då var det 

lathet, viljan fanns inte. Det var i alla fall det jag fick höra. Dessutom var jag lat, olydig och nonchalant. Jag tog inte ansvar. Du sitter 

alltid och drömmer. "Tänk om du kunde ägna dig lika mycket åt matten, som åt att drömma", fick jag ofta höra när jag gick i 

skolan.[..] Det sattes en stämpel i pannan på oss. "Ja, men hon är ett blygt barn", eller "Ja, Kalle han kommer att få problem. Han 

bara bråkar med alla". Jag tror, att om man hade gett dessa ungar en chans, om man satt sig ner och funderat varför, vad är det som gör 

att kalle inte kan sitta still i klassrummet? Hur ska jag locka fram Kalles vilja att lära sig? Om skolan hade sökt efter dessa ungars 

kvaliteter, det som dess ungar faktiskt gör bra, så misstänker jag att vi hade haft en massa vuxna idag, som varit nöjda själsligt, 

upplyftande, till och med inspirerande vuxna. Hade vi som gick i skolan då fått lite större tolerans och fått mera förutsättningar så hade 

vi fått vara de blommor vi egentligen är.121 

 
Syftet med den här studien har varit att undersöka om och i så fall hur personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder upplevt att skolan har förstärkt känslan av utanförskap och 
stigma. Samtliga av informanterna har upplevt sig stigmatiserade i skolan och att det har lett till 
utanförskap och ensamhet. Samtliga av dem har även upplevt att det var just i skolan som deras 
neuropsykiatriska funktionshinder faktiskt blev ett hinder. I citatet ovan ger Carina svidande 
kritik till hur skolan tagit sig an henne och andra elever i liknande situation som hennes, att 
stigmatiseringen i skolan fick fortsatta negativa konsekvenser i vuxenlivet. 

Studiens material tematiserades och presenterades i analysen under fyra huvudteman; 
Mobbingens funktion för att vidmakthålla skolnormen. 
Skolprestationer som resultat av skolstrukturer. 
Utanförskap. 
Strategier för anpassning. 
Studiens resultat och analys kommer här nedan diskuteras utifrån dessa fyra teman, förutom de 
sista två då ingåendet i en outsidergrupp i sig visat sig vara en strategi för att undvika utanförskap. 
 
 
Mobbingens funktion för att vidmakthålla skolnormen. 
Grundskolan är egentligen som social arena väldigt speciell och unik. Här samlas barn och 
ungdomar som delas in efter ålder och sätts på stolar vid bord oftast i rader. Vad har de 
gemensamt annat än att de är just i en specifik ålder? Alla andra sociala arenor i samhället är 
betydligt mer homogena. Människor väljer ett yrke, går till en arbetsplats där andra har valt 
samma yrke. De har i alla fall det gemensamt. De flesta sociala arenor som människor rör sig i är i 
olika hög grad valda. Valda utifrån intresse och samhörighet i någon mån. Vi accepterar de sociala 
regler som finns där för vi har ju själva sökt oss till den specifika sociala arenan för att den passar 
oss. Någon kan förstås invända att det visst inte alls är så att vi alltid är fria att välja, men ändå 
skolan är för samtliga elever ett tvång. Skolplikten har här bidragit till att alla i samhället har en 
gemensam upplevelse, en gemensam idé om vilka beteenden som är norm, oavsett hur väl man 
trivdes och presterade i skolan, samt lyckades internalisera normen. Skolan är utan tvekan 
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samhällets största arena för att lära sig den påbjudna normen. Inte konstigt att alla har en åsikt 
om skolan! Vad är då en norm? Norm, normal, normalitet, ord som är nära besläktade med 
varandra och socialt konstruerade. En normal person är den som följer normen och normalitet 
bygger på bestämda värden vid en bestämd tidpunkt och det är inte bara något vi tänker utan är 
även något vi gör. Normen måste således ständigt skapas, upprätthållas och erövras i en 
socialiseringsprocess. Samtidigt förstås normalitet bäst utifrån en jämförelse i förhållande till det 
avvikande. Skolan, den plats där alla barn och ungdomar ska vara är en ytterst heterogen 
gruppkonstellation. Skolan måste få gruppen mer homogen, undervisningsbar. Därför upprättas 
en hel arsenal av regler, några är nedtecknade (kallas ibland trivselregler), annat är högst 
inofficiellt (ofta förväntningar på hur eleverna ska bete sig). Skolreglerna styr hur och var eleverna 
ska befinna sig med sina kroppar; scheman, klassrum, matsal, ect, men även sociala koder så som 
skämt, ironi och status. För de allra flesta barn och unga går socialiseringen in i dessa skolregler 
hyfsat smärtfritt, för barn och unga med NPF-diagnoser är processen betydligt svårare.   

Becker pratar hellre om regler än norm, det är i viss mening tydliggörande. Ordet norm har inte 
samma klang av allvar. Smaka på orden; att vara normbrytande, eller en regelförbrytare. 
Normbrytande kan i viss mån närmast upplevas som ett modigt beslut, om du är en 
regelförbrytare är du någon som ska straffas. Regler upprätthålls med makt och hot om straff. De 
normer som råder i skolan bör nog betraktas mer utifrån att vara någon typ av inofficiella regler. 
Beckers beskrivning av vidmakthållandets tre faser har nämnts ovan i analyskapitlet som detta 
stycke diskuterar. Vidmakthållandet kräver någon med makt, en aktör som kan straffa och 
synliggöra regelförbrytaren. I skolans värld talar man ogärna om maktutövande, men vi kan nog 
vara överens om att läraren i relation till eleven besitter en större makt att formulera 
normen/reglerna och straffa och synliggöra eventuella regelförbrytare. Åsa Bartholdsson som 
specifikt undersökt just maktutövande och normalitet i skolan menar att makt inte är något man 
äger utan snarare något man utövar, det betyder att makt är en handling för att utöva kontroll 
över andras handlingar.122 Lärare har tilldelats rätt till maktutövande genom sitt yrke, men det är 
en makt eller auktoritet som bara kan existera så länge den erkänns av eleverna. Men läraren får 
paradoxalt nog inte upplevas som en maktutövare, det går i strid med skolans demokratiska 
värdegrund. Läraren får navigera med tekniker för styrning som helst inte upplevs vara det. 
Lärarens maktutövande ska därför helst ta formen av något välvilligt och omsorgsinriktat. 123 

Läraren kan dock inte ensam upprätthålla normen. Om skolan lyckas med att internalisera 
reglerna hos eleverna blir de i sig viktiga aktörer för att normen upprätthålls. Eleverna är dock 
inte på samma sätt som läraren bunden av att maktutövningen ska vara välvillig. Mobbing och 
utfrysning av en normbrytande elev fyller två funktioner, dels legitimerar den lärarens auktoritet, 
men det vidmakthåller och segmenterar också normen. Det är därför inte konstigt att flera av 
informanterna berättar att skolan underlåtit att stoppa mobbingen och istället fokuserat på att 
ändra informanternas beteende. Om skolan skulle lägga stort fokus på att få stopp på mobbarna 
skulle det innebära att vidmakthållandet sätts ur spel. Man måste här göra skillnad på olika syften 
med mobbing. Personer med NPF-diagnoser riskerar mobbing för sitt avvikande beteende, 
sådant som för skolans del också är problematiskt. Skolor torde vara betydligt mera benägna att 
vilja stoppa mobbarna om mobbingen beror på något annat till exempel hudfärg (en i allra högsta 
grad personlig reflektion utan vetenskapligt belägg). Skolans behov av att reglerna vidmakthålls 
leder till att läraren måste använda sig av sitt maktutövande för att påkalla och tillrättavisa 
regelbrott, detta leder till en reaktion från övriga elever som i värsta fall börjar stöta ut och 

                                                           
122 Åsa Bartholdsson. Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan. Stockholm: Liber AB. 2008, s.17 
123 Ibid, s.18 



 

27 
 

mobba regelförbrytaren, vilket i sin tur leder till en känsla av utanförskap och stigma hos 
regelförbrytaren.    

Skolprestationer som resultat av skolstrukturer. 
I analysen blir det tydligt att informanterna generellt kände att deras faktiska kunskaper inte kom 
fram i skolan och heller inte visade sig i betygen. Vidare var det svårt att få den hjälp eller de 
anpassningar som behövdes för att lyckas tillgodose sig undervisningen. Det stämmer väl överens 
med resultaten i de rapporter som skolverket och skolinspektionen gett ut.124 Informanterna ger 
dock inget svar på vilken hjälp de hade velat ha, men de beskriver en del positiva upplevelser där 
de kände att de fick förståelse av lärare. Särskilt handlar det om lärare som accepterat att 
informanterna fått lösa skoluppgifter på ett annat sätt än resten av klassen, eller gett enskild hjälp. 
Gemensamt för dessa positiva lärarbeskrivningar har varit att de beskrivna lärarna litat på 
elevernas förmåga. 
 
Som praktiserande lärare på en skola med en hög andel elever diagnostiserade med olika 
neuropsykiatriska funktionshinder har jag stor förståelse för om kapitel 5.2 125  kan väcka 
frustration bland yrkesutövare inom skolan. Beskrivningar om hur handuppräckningsregler 
mördar lusten för inlärning hos elever med NPF-diagnos och allt det extra arbete det kräver att ge 
enskild undervisning i en klass med kanske upp emot trettio elever kan kännas övermäktigt och 
orimligt. Jag håller med! Det är allt annat än lätt att skapa de optimala förutsättningarna för elever 
med neuropsykiatriska funktionshinder. Frågan är om det ens är möjligt med de förutsättningar vi 
har i svensk skola idag. Det finns dock några saker som är värt att ta med sig. Personer med NPF-
diagnoser har svårt att minnas sådant som inte har ett tydligt syfte, att tänka på att förklara varför 
vi gör det vi gör och vad det kan användas till bör rimligtvis kunna gynna fler elever än enbart de 
som har en NPF-diagnos. Vidare så bör vi inte för envist hålla fast vid hur uppgifter ska lösas, om 
en elev kan presentera en annan men likvärdig lösning bör den välkomnas. Det är inte rimligt att 
begära att lärare ska ha flera olika lektionsplaneringar och uppgifter redo för varje klass, det finns 
helt enkelt inte tillräckligt med planeringstid att förfoga för det, men möjligen kan uppgifterna 
utformas så att de kan lösas på flera sätt och nivåer. Viktigast är dock att vi lärare har en tilltro till 
elevernas förmåga, att vi inte dömer ut dem i förväg. Jitka Skopalova126 har studerat skolan utifrån 
Beckers stämplingsteori. 
 

Mainly children and young people are ”marked” or labeled according to both their existing and 
presumed patterns of  deviant behavior. School, as a social institution, expects its student to be 
normal. It has the power to define normality and, more over, a network of  social control to achieve 

it.127 
 

Det föreligger alltså en risk att vi medvetet, men säkert oftast omedvetet sänker våra 
förväntningar onödigt mycket på elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Deras diagnos, 
men i synnerhet deras avvikande beteende gör att vi inte förväntar oss att de varken vill eller kan 
prestera särskilt väl i skolan. 
 

An educator believes that a pupil is able to achieve extraordinary outcomes. Consequently, the 
teacher adjusts her/his behavior and attitude so that the individual achieves the expected outcomes 
and the teacher´s prediction comes to fruition. The reverse is also true. If  a teacher believes that a 
pupil is incapable and will not succeed, the teacher then treats the pupil accordingly ridiculing the 

pupil and not allowing her/him to express and prove herself/himself.128 
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Risken är att vi skapar en självuppfyllande profetia och det är därför viktigt att fundera på både 
hur vi tänker om och pratar om dessa elever. Det är nämligen väldigt tydligt i den här studien att 
det är just lärarens inställning till informanterna som påverkat deras skolresultat mest åt båda 
riktningarna. Lärare som varit oflexibla, haft låga förväntningar och lagt mycket krut på att 
tillrättavisa oönskat beteende har inte haft en positiv inverkan på informanternas skolresultat, 
medan lärare som försökt lyfta informanternas styrkor och haft höga positiva förväntningar 
genererat både lust att lära sig, samt högre skolresultat. 
 
Utanförskap och Strategier för anpassning 

I grund och botten vill alla människor tillhöra och vara en del av gemenskapen. Somliga föredrar 
perioder av självvald ensamheten, men ingen uppskattar den ofrivilliga ensamheten, att 
exkluderas och inte få lov att vara med. Informanterna i studien har på grund av sitt 
funktionshinder ingen självklar plats i insidergruppen, deras beteende är för avvikande. Ur ett 
lärarperspektiv är det givetvis önskvärt om dessa elever kan inkluderas i klassen, alternativet är att 
de uppgår i det ”tuffa gänget” dvs en outsidergrupp som tydligt tar avstånd från skolans normer 
och undervisning. Det senare tenderar att skapa problem i form av konflikter, låga skolresultat 
och merarbete och frustration för lärare, oro och ängslan för vårdnadshavare, och slutligen höga 
kostnader för samhället. Det blir tydligt av informanternas berättelser att ”outsidergruppen” inte 
var förstahandsvalet, det blev en nödvändighet för att inte gå sönder av ensamhet och känslan av 
att vara annorlunda. Alla informanterna har i olika grad kämpat för att få vara en del av 
”insidergruppen”. Både Becker och Goffman beskriver hur inträdet i en ”outsidergrupp” sker i 
en växelverkan mellan den stigmatiserade och ”de normala”. Skopalova beskriver processen så 
här; 
 

[After] labeling is applied in full and the behavior of  the pupils is there after evaluated from this 
perspective. It will become more and more difficult for the pupils to behave in any other way than 
that which  they feel is expected of  them. In the more advanced stages of  labeling, pupils may in the 

end feel that they are forced in to adopting the role of  a misfit.129 
 

Som lärare och skolpersonal har vi ett stort ansvar att inte försvåra för elever med NPF-diagnoser 
att vara en del av klassens gemenskap. Vi har makten att peka ut eleven som avvikande och då 
finns risken att eleven exkluderas ur elevernas gemenskap. Vi kan också använda vårt 
maktutrymme till att skapa en inkluderande och tolerant klassrumskultur. Tyvärr kommer ofta 
behovet av att skapa arbetsro i konflikt med skapandet av en inkluderande atmosfär. Detta blev 
nyligen väldigt tydligt på den skolan där jag arbetar. Skolan har under flera år dragits med 
problem med en dålig arbetsro i klassrummen, det var även något som lyftes av skolinspektionen 
under deras senaste besök. Därför togs ett beslut i början av läsåret att denna termin skull vi 
lärare inte acceptera störande beteende från elever och sonika slänga ut de eleverna ur 
klassrummet som i för hög grad störde arbetsron. Tyvärr visade det sig att det var samma elever 
som alltid blev utkastade från alla lektioner. Det hade inte den fostrande effekten man hade 
hoppats på, utan fick konsekvensen att dessa elever kände sig orättvist behandlade, exkluderade 
och tvingade att söka sig till det ”tuffa gänget” av skolkande och rökande elever. 
Det är inget lätt jobb att arbeta i skolan. Det vi gör påverkar mångas liv under lång tid framöver, 
gott som ont. Ingen av oss vill med flit utsätta våra elever för stigmatisering och utanförskap, vi 
sökte oss till det här yrket för att vi brinner för barn och ungas rätt att få en meningsfull skolgång. 
Det är dock aldrig för sent att ta ett steg tillbaka och analysera sig själv, är jag en del av problemet, 
kan jag göra på ett annat sätt? Skopalova sammanfattar det så bra; 
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Phenomena and problems should be observed and evaluated against the background of  the 

environment in which they are found, in the context of  life´s social relationships and interactions.130 

 
Allt för ofta söker vi efter problemen och felen hos eleverna, det förhållningssättet ändrar dock 
inte utgången varken för eleven själv eller någon annan. Vi måste börja se problemen i själva 
verksamheten och söka lösningarna på dem där. Slutligen får vi aldrig glömma att de normer vi 
försöker efterleva i skolan är produkter av vår historia och samtid, de är inte slagna i sten. 
 
  

6.1 Metoddiskussion 

I kapitel fyra om studiens metod argumenterade jag för valet av studiematerial, varför valet föll på 
självbiografier istället för intervjuer. Då betonade jag i synnerhet självbiografiernas förträfflighet 
vad gäller påverkanseffekten, det vill säga att jag som forskare inte kunnat styra informanternas 
berättelser. Så här i studiens avslutande del tänker jag ändå lyfta vissa aspekter som gjort att 
självbiografier kanske ändå inte erbjudit det ultimata forskningsmaterialet för studiens syfte. 
Egentligen är det samma saker som varit positiva, som även ställt till problem. Just för att jag som 
forskare inte kunnat styra samtalet mot de teman jag varit intresserad av att ta reda på så har 
underlaget blivit lite tunt. Självbiografierna är inte författade i syfte att ge en explicit bild av hur 
det är att gå i skolan när man har ett neuropsykiatriskt funktionshinder, utan författarna har velat 
ge en mer allmän bild av hur det är att leva och växa upp med en sådan diagnos. Jag har inte 
kunnat ställa följdfrågor och informanterna har heller inte kunnat läsa min analys för att se om 
jag gjort en enligt dem korrekt analys av berättelserna. Samtidigt så kan jag svårligen se hur jag på 
ett etiskt försvarbart sätt kunnat göra en intervjustudie istället. På grund av geografiska 
omständigheterna, var jag arbetar och bor hade informanterna i en intervjustudie blivit mina egna 
elever. Deras anonymitet hade inte kunnat garanteras och påverkanseffekten hade varit allt för 
hög då jag befinner mig i en skev maktposition mot dem i rollen som deras undervisande och 
betygsättande lärare.   

En annan relevant fråga som är värd att lyfta i relation till själva studiens empiri är om 
berättelserna ger en korrekt bild av hur det är att gå i skolan idag år 2016 med en NPF-diagnos. 
Informanterna har gått i grundskolan under 70-tal till 90-tal, mycket kan ha ändrats vad gäller 
kunskap och attityd gentemot elever med de här funktionshindren. Om man ska göra en 
uttolkning från de rapporter som skolverket och skolinspektionen gett ut131 verkar dock svenskt 
skolväsendet ännu inte kunna komplimentera sig själv med att på ett adekvat sätt tillgodose elever 
med neuropsykiatriska funktionshinder behov för att de ska uppnå kunskapsmålen. 

 

6.2 Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om och i så fall hur personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder upplevt att skolan har förstärkt känslan av utanförskap och 
stigma. Som studiens författare har dock mitt mål med studien varit att väcka medvetenhet kring 
hur lärare och skolledare befinner sig i en maktposition att formulera de normer som finns i 
skolan, samt peka ut och exkludera de som faller utanför ramen. Det går inte att utifrån den här 
studien dra några generella slutsatser om skolan alltid är en bidragande faktor till att elever med 
neuropsykiatriska funktionshinder känner sig stigmatiserade. Studien kan däremot med fördel ses 
som ett bidrag till den skolhistoriska beskrivningen av svensk skola under slutet av 1900-talet och 
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vara ett underlag för analys av hur vi lärare och övrig skolpersonal förmedlar och upprätthåller 
normer i skolan. 
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