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Förord 
 

 Först vill jag tacka alla er som ställt upp på intervjuer och stöttat mig i mitt arbete när det har upplevts tungt. 

Utan er hade det inte blivit någon uppsats. Jag vill även tacka min familj som har stöttat mig enormt mycket, 

mina klasskamrater och en vän som gav mig självförtroende att skriva.  När jag blickar tillbaka på mitt arbete, 

känner jag att det har varit oerhört tungt ibland fast väldigt intressant. Jag har lärt mig otroligt mycket under 

arbetets gång. Jag är oerhört glad att jag genomfört den här uppsatsen. Jag hoppas verkligen att ni som läser 

den får en bild av hur det är att vara funktionshindrad. Dessutom kan ni få lite upplysning som ni är i behov av 

i ert arbete med AD/HD barn. 

Ett stort tack till er alla! 

What significance does an AD/HD- Diagnosis has for the child in school? 

From the educators, special education, parent and physician perspective. 
 

The purpose of this research has been to study and find out if a diagnose AD/HD is of 

importance. Does a diagnostic significance matter for how to support and respond to 

children in school? Are diagnosed children with signs of AD/HD treated differently than 

children without diagnosis? My study is based on input from teachers, special educators, 

from two different schools and also one doctor and one parent.  

 

 I have interviewed teachers, special educators, one physician and one parent. I have been 

using qualitative interviews with tape recorders and emailed them with open questions. I 

have been using literature; see bibliography. And my own experiences with the meeting of 

these children have meant a lot to me when I typed. First of all, I have focused on what 

AD/HD is, the diagnosis, medication and treatment of AD/HD. After that I continued to 

analyze my questions to see what emerges from the interviews made. Are they treated the 

same, does the diagnose make a difference to how these children are treated? Or do they 

need special medication to see a difference or other methods.  

 

The result is that the diagnosis does not mean so much to a child with AD/HD in today's 

schools. It may be a response to something that is different and there is often a relief to have 

that confirmed. That it reduces the guilt of parents, teachers and even the child.  What 

matters is how the child responds, and the support provided to the child. I can also see a 

difference in the children who taking medication, both positively and negatively.  

 

Keywords: AD/HD - Diagnosis - Children - School  

Nyckelord: AD/HD – diagnos – barn - skola 

Term: Spring 2010, Birgitta Tufvesson  

Supervisor: Maria Zackariasson  
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1 Inledning 

 

Under min tid som student på Södertörns Högskola samt som vikarierande lärare under ett 

stort antal år har jag mött barn med funktionshindret AD/HD. Jag arbetar även på ett 

stödboende med ungdomar som har olika funktionshinder som AD/HD, Asperger, autism 

och schizofreni. Mina möten med de här barnen och ungdomarna har inspirerat mig att börja 

forska kring AD/HD. Barnen märks direkt i ett klassrum för de hörs, syns och är väldigt 

rörliga. Det fordras mycket av mig som pedagog för att förstå hur de här barnen fungerar 

och vill ha det runt omkring sig. Lyckas man hitta ett bra sätt att arbeta med barnen hjälper 

man dem att lyckas med sin skolgång och de slipper höra hur besvärliga och bråkiga de är 

hela tiden. AD/HD- barn är precis som alla andra barn och det innebär att alla som arbetar 

med barn inom skolan får anpassa sig efter varje individ. 

 

Under de år jag befunnit mig ute i verksamheten har jag sett att antalet barn med AD/HD har 

stigit i skolorna, även att medicineringen av AD/HD ökat. Vad den ökningen beror på kan ha 

olika orsaker enligt Janne Larsson som är lärare och har skrivit om AD/HD och 

läkemedelsindustrin. Han har skrivit en bok som kom ut alldeles nyligen med titeln AD/HD 

och Piller. Larsson har undersökt hur läkemedelsindustrin tjänar stora pengar på att barn blir 

diagnostiserade och får äta centralstimulerande läkemedel. Enligt Larsson handlar det om 

hur läkemedelsbolag agerar för att få lärare att bidra ännu mer till bolagens profitutveckling 

(Larsson, 2009). 

 

Mängder av barn får psykiatriska beteckningar, främst AD/HD och utskrivningen av 

centralstimulerande psykofarmaka har bokstavligen exploderat. Läkemedelsföretagen vill få 

lärare att ”hitta” barnen. De vill att lärarna ”får kunskap” så att de med ett utbildat 

diagnosöga kan titta på eleverna i sin klass och komma fram till att flera av barnen uppfyller 

kriterierna för den psykiatriska beteckningen AD/HD. Larsson hävdar att 

läkemedelsföretagen vill få lärare att börja prata i termer som ”dessa barn” och ”dom här 

barnen”. Alltså bunta ihop barn med svårigheter som ”neuropsykiatriskt störda”. Sedan är 

det lätt, barnen länkas bara vidare i vårdkedjan och kommer så småningom tillbaka till 

klassrummet, ”medicinerade” (Larsson, 2009).                                                                                                                                                     

 

Larsson tar även upp den nya AD/HD-filmen för lärare, AD/HD i klassen. Det så kallade 

AD/HD-projektet inom Stockholms läns landsting säger sig ha nått ut till 2900 personer 

inom skola och socialtjänst i Stockholms län sedan år 2000. Under de åren har AD/HD-
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mediciner till barn ökat kraftigt. För att verkligen få ut ”kunskapen” till lärare bestämde man 

sig på AD/HD-projektet att en film om ”dessa barn” skulle massproduceras och spridas över 

hela landet, sponsrad av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det som pedagogerna inte 

får veta är att läkemedelsföretaget Eli Lilly tagit bort sitt namn från både filmen och 

lärarhandledningen som skickas ut till pedagoger på skolorna fast de är ansvariga för både 

handledning och film (Larsson, 2009). 

 

Socialstyrelsen anser att det finns andra orsaker till AD/HD. Man har en längre tid känt till 

att barn som varit med om komplikationer under havandeskap och förlossning oftare än 

andra barn har neurologiska störningar, inlärningsproblem och beteendeproblem. Studier 

som Socialstyrelsen gjort visar att det någon enstaka gång handlat om en dramatisk faktor 

som t.ex. en hjärnblödning tidigt i livet. Oftast handlar det om bristande syre- eller 

näringstillförsel till fostrets hjärna, likaså för tidig födsel och låg födelsevikt. Det är inte ofta 

som man med säkerhet kan bevisa att sådana förhållanden varit den enda anledningen till 

AD/HD. Bristande syre- eller näringstillförsel till fostrets hjärna kan även uppstå hos helt 

välfungerande barn (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Socialstyrelsen nämner vidare att det finns ett samband mellan alkoholmissbruk under 

graviditeten och AD/HD-liknande kännetecken hos barn. Här måste man tolka fakta med 

försiktighet därför att flera studier saknar upplysning om fortsatt eller rådande missbruk hos 

någon av föräldrarna eller andra allvarliga psykosociala problem i familjen, som skulle 

kunna vara orsaker till de AD/HD-liknande egenskaperna hos barnen. Mödrar som röker 

under graviditet får oftare barn med AD/HD men förklaringen till detta är inte klargjord. Det 

finns heller inga vetenskapliga bevis för att mat eller tillsatser i mat har någon betydelse för 

uppkomsten av AD/HD (Socialstyrelsen, 2004). Enligt Socialstyrelsen kan uppväxtmiljön 

eller någon annan faktor vara orsaken men detta kan i nuläget inte definitivt bevisas. Det 

finns följaktligen en hel del teorier om vad som kan orsaka AD/HD (Socialstyrelsen, 2004). 

Socialstyrelsen nämner att barn som har AD/HD kan ha svårt att anpassa sig till vårt 

samhälle och har svårt att samspela med människor. Flertalet har svårt att planera och 

organisera sin tillvaro. De är ängsliga, osäkra och saknar förtroende till sin egen förmåga 

(Socialstyrelsen, 2004).   
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1.1  Syfte   

 
Syftet med denna studie är att undersöka vad en AD/HD- diagnos har för betydelse för 

barnet och vilket stöd och bemötande barnet får i skolan och om medicinering har någon 

betydelse för barnet i dess skolmiljö. 

 

1.2  Frågeställningar 
 

1. Vad har en AD/HD- diagnos för betydelse för barnet och dess omvärld?  

2. Har medicinering någon betydelse för AD/HD-barn i skolan? 

3. Har en diagnos betydelse för hur lärare stöttar och bemöter barnet i skolan?  

4. Blir det AD/HD- diagnostiserade barnet annorlunda behandlat än andra barn i skolan av 

lärare/elever?  

 

2 Metodval 
 

Undersökningen är gjord enligt den kvalitativa metoden, som har sitt ursprung i 

humanvetenskapen. I allt vetenskapligt arbete försöker man ta reda på hur något fenomen 

förhåller sig i verkligheten. Vetenskapsteori syftar till att förklara den grund som olika 

vetenskapliga riktningar bygger på. Man brukar göra skillnad mellan naturvetenskaplig och 

humanvetenskaplig inriktning. Ibland beskrivs det som en positivistisk eller också 

hermeneutisk inriktning. Vetenskapsteoretiska perspektiv utgår från en forskares 

frågeställning som hon söker svar på. Det påverkar även uppläggning och valet av 

forskningsmetoder. Fenomenologiskt perspektiv engagerar sig framför allt i hur människor 

faktiskt upplever sin livsvärld, den värld hon eller han lever i (Stukát, 2005). Jag har använt 

mig av både e-post och personliga intervjuer och det är en del i en kvalitativ metod .  

 

Jag har gjort observationer på två skolor. Det jag noterade när jag besökte skolorna var att 

pedagogerna hade ett stort intresse för de här barnen. De strävade efter att de här barnen 

skulle få en så bra pedagogisk hjälp som möjligt. På en av skolorna var det ett behagligt lugn 

där barnen arbetade. De satt på sin plats och gjorde sina uppgifter i samarbete med en 

pedagog som stöttade dem. Det var till och med rörelse i rummet fast på ett lugnt sätt.  

Pedagogerna hade även placerat tennisbollar på stolsbenen för att dämpa ljudet så att det inte 

skulle uppstå störande moment när stolarna drogs in och ut. De här barnen hade också 
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tillgång till ett litet rum som var anpassat efter dem. Där fanns pedagoger som var insatta i 

deras problematik. Skolan här var av traditionell form med klassrum.  

 

I den andra skolan var det mer liv och rörelse. Det var en öppen skola där samtliga kunde se 

och höra varandra hela dagarna. Årskurs ett, tre och fem arbetade i en lokal och på den andra 

sidan arbetade årskurs två, fyra och en förskoleklass och årskurs sex arbetade i mitten av 

skolan. Det fanns enbart en skärmvägg som skilde av de olika årskurserna. Några av 

pedagogerna var helt medvetna om att det är ett problem för barn med 

koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörning. De får svårt att komma till lugn och 

ro när det hela tiden händer saker runt omkring dem. Det var ständigt nya ljud och intryck 

från alla håll. 

 
Innan jag inledde mina intervjuer presenterade jag mig och berättade vad mitt 

examensarbete skulle handla om och att de kunde ta del av arbetet när det var klart. Jag 

utsåg slumpmässigt fem pedagoger på två skolor, en förälder och en läkare. I samråd med 

pedagogerna kom vi överens om att jag skulle skicka frågorna per e-post. Jag valde den 

metoden för att det skulle bli enklare för dem att svara och för att de kunde bestämma när de 

ville göra det. Jag valde öppna frågor för att kunna få olika slags svar att bearbeta (Larsen, 

2009). Nu blev det inte riktigt så enkelt för vissa av deras datorer krånglade så jag fick 

personligen överlämna frågorna till några av pedagogerna som jag vid senare tillfälle 

hämtade. Jag samtalade även med pedagogerna informellt och besökte respektive skolor. 

Alla pedagoger svarade dock inte på alla frågorna. 

 

Föräldern jag intervjuade hade jag haft kontakt med en längre tid så där frågade jag bara om 

det gick bra att jag intervjuade. Till föräldraintervjun använde jag mig av en diktafon. Jag 

använde mig även här av öppna frågor som sedan följdes upp av spontana följdfrågor.  I 

denna intervju fick jag långa intressanta svar i förhållande till e-postfrågorna där svaren blev 

väldigt korta. Eftersom en del av svaren blev långa var jag tvungen att välja ut det som var 

mest relevant för min undersökning. Att jag hade både e-postfrågor och personliga intervjuer 

kan ha påverkat resultatet av min undersökning. Eftersom svaren på e-postfrågorna var 

kortfattade kan eventuell ytterligare information från pedagogerna ha fallit bort. 

 

Intervjuerna är av kategorin ostrukturerad vilket betyder att jag har använt mig av en 

intervjuguide där jag har som utgångspunkt ett antal frågor i följd. Informanten svarar på det 
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han/hon vill och svarar med egna ord och tankar. (Stukat, 2005). Jag har lagt frågorna till 

pedagogerna som bilaga medan förälderns och läkarens frågor finns i analysdelen.   

 

Jag har följt de fyra etiska kraven inom forskningen. Informationskravet: Jag har gett besked 

om att informanterna medverkar frivilligt och kan när som helst dra sig ur om de vill. 

Samtyckeskravet: Innebär att informanterna kunde bestämma själva om de ville medverka 

eller inte. Konfidentialitetskravet: Det kravet betyder att det som sagts inte kommer att 

lämnas ut eller att informanternas namn kommer att avslöjas. Användningskravet: Innebär 

att de uppgifter och material som jag samlat in, inte lämnas till någon annan. Materialet 

kommer att förstöras efter användandet (Stukát, 2005).  

 

3 AD/HD  

3.1 Begreppsförklaring 
 

AD/HD är en förkortning av Attention Deficit-Hyperactivity Disorder, som översatt blir: 

Uppmärksamhetsstörning/ hyperaktivitet enligt Svenska DSM manualen (Ljungberg, 2008). 

AD/HD handlar om de tre problemområdena uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och 

överaktivitet. När det gäller barn så finns dessa i mer eller mindre tydlig omfattning och de 

inverkar på varandra. Huvudsymtom är uppmärksamhetsproblemen, impulsiviteten och den 

överdrivna aktivitetsgraden (Ljungberg, 2008). 

 

3.2 Vad kännetecknar AD/HD? 
 

Elizabeth Ekman som är huvudansvarig för behandling, handledning och utbildningar på 

KBT- teamet i Göteborg har en omfattande utbildning och erfarenhet inom KBT området. 

Hon och hennes medarbetare anser att en vanlig bild av AD/HD är en pojke som det är full 

fart i, har en hög aktivitetsnivå, ett utagerande uppförande och är allmänt störande. Det kan 

även vara en flicka som är pratsam, socialt tillbakadragen och som inte förstår de 

instruktioner eller missar informationen som ges. Vidare kännetecken kan vara dessa: 

 

 Har ingen ordning på sina saker, allt är i en enda röra.  

 Har svårt att planera sin tillvaro. 

  Är nervös inför prov. 

  Slarvig med hemuppgifter. 
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  Är glömsk, intensiv och ängslig. 

  Ser skolarbetet som en plåga och tappar bort läxböcker. 

  Glömmer viktiga saker och har dåligt självförtroende.  

 De kan även vara tysta och inte märkas alls. 

 När tonåren anländer inträder en förvandling (skolk, alkohol, droger, rökning mm). 

 Har många kompisar men få vänner. De byter kompisar ofta, de blir lätt uttråkade 

och tycker allt är tråkigt (KBT, 2009). 

 

Socialstyrelsens bild av AD/HD är att uppmärksamhetsproblem gör att barnen lätt störs av 

det som händer runt omkring dem. De får svårt att hålla fokus på något och har även svårt 

med koncentrationen. De har svårt att fokusera på något och har även 

koncentrationsproblem exempelvis som att göra färdigt saker på grund av att de hoppar från 

det ena till det andra. De har besvärligt att komma igång med en uppgift och förstå hur man 

ska utföra den. Om barnen blir avbrutna får de problem med att komma ihåg vad det höll på 

med och får då svårt att återgå till det som de arbetade med. En del av de här barnen verkar 

sitta och drömma. De sitter i sina egna tankar, är inte närvarande i det som händer runt 

omkring dem och blir lätt förvirrade. Det är här pedagogerna antar att barnen inte verkar 

lyssna eller höra på vad som sägs (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Spontaniteten medverkar till att barnet får svårt att hålla inne sina reaktioner. Det är 

impulsen som styr vad som kommer att ske. I skolmiljön orkar inte barnet sitta och vänta på 

sin tur att svara utan skriker oftast rätt ut innan barnet lyssnat färdigt och utan tanke på vilka 

destruktiva efterverkningar som kan uppstå. Barnet har svårt att stå i kö, vänta eller att tänka 

långsiktigt. Barnet har problem med att fullfölja en planerad åtgärd. Barnet dras till sådant 

som inte kräver någon ansträngning och som ger dem direkt tillfredställelse. Barn med 

AD/HD tänker sig inte för innan de gör något. Barnet utsätter sig för farliga situationer som 

kan leda till olyckor och skador, för sig själv och andra (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Socialstyrelsen anser att den överdrivna aktivitetsgraden gör att barnet är oerhört rörligt och 

låter mycket mer än andra. Pedagoger säger oftast att de här barnen alltid är i rörelse, kan 

inte sitta still och de pratar hela tiden och blir väldigt otåliga. Aktivitetsgraden påverkas av 

situationen. Ett barn som i de flesta fall är överaktivt kan i andra fall exempelvis vid 

stillasittande arbete närmast verka slött eller underaktivt (Socialstyrelsen, 2004). 
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Uppmärksamhetsproblem, spontanitet och koncentrationsproblem kan få konsekvenser i det 

dagliga livet. Barnen har svårt att inse följderna av sitt handlande. De vet hur de ska handla 

men förmår inte att göra det. De upplever att allt bara händer dem och att alla bara 

tillrättavisar dem för att de inte klarar saker som andra barn klarar. Barnen känner sig ofta 

misslyckade, oförstådda och socialt utanför. Barnen förstår inte att de gör fel 

(Socialstyrelsen, 2004).  

 

3.3  Hur vanligt är AD/HD? 
 

Hur vanligt det är med AD/HD är svårt att få ett exakt svar på. Det verkar inte finnas någon 

statistik över hur många barn som har fått diagnosen AD/HD. Jag har försökt ta reda på detta 

genom att ringa till läkare och Socialstyrelsen för att söka svar på hur många som har 

diagnosen AD/HD men det är ingen som kan säga exakt hur många som har fått 

beteckningen AD/HD- diagnos. De kan inte heller ge upplysning var man kan finna svaret 

på den frågan. I Sverige talar Socialstyrelsen om att upp till ca 6 % procent av alla barn i 

skolan har diagnosen AD/HD (Socialstyrelsen, 2004). Det Socialstyrelsen även kommit 

fram till i sin broschyr ”Kort om AD/HD hos vuxna och barn” är att det är cirka två till tre 

gånger vanligare med AD/HD hos pojkar än flickor men att det visat sig öka hos flickor 

(Socialstyrelsen, 2004). Christoffer Gillberg, professor i barn och ungdomspsykiatri nämner 

i sin bok ”Ett barn i varje klass” att det finns just ett barn i varje klass som har AD/HD 

(Gillberg, 2005). 

 

3.4 Historik kring AD/HD 

 
Ser man tillbaka ett antal år kan man enligt Tomas Ljungberg som är forskare, upptäcka 

återkommande beskrivningar i litteraturen om att enstaka barn var mer aktiva än andra barn, 

att de hade svårt med koncentrationen och svårt att slutföra uppgifter. De var även mer 

impulsiva och rastlösa än andra barn. De här problemen upptäcktes när den moderna skolan 

växte fram. Iakttagelsen var att de här barnen fick allt större problem i skolan eftersom 

arbete och framgång var och fortfarande är viktiga delar som bygger på koncentration och 

behärskning, att oväsentlig stimuli kan bortses ifrån och att uppgift för uppgift metodiskt ska 

lösas och avslutas (Ljungberg, 2008). Ljungberg nämner att om ett barn inte kunde sitta still 

och koncentrera sig på den uppgift som den fått utan istället stördes av allt annat som 

försiggick runt omkring och gjorde allt annat än det den hade som uppgift att göra blev både 
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skolarbetet lidande och de andra barnen i klassen blev störda i sitt arbete. Ljungberg nämner 

förutom att AD/HD- barnen hade svårt med uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet 

kunde man även se att barnen kunde ha svårt att läsa och skriva. De betedde sig också 

irriterat, aggressivt och protesterade mot dem som försökte säga åt dem att inte störa. I 

tidigare beskrivningar av de här problemen kunde man använda formuleringar som att de var 

dåligt uppfostrade, opassande, saknade normer eller till och med var elaka (Ljungberg, 

2008). 

     

Vidare upplyser Ljungberg om, att i mitten av 1900–talet började kunskap presenteras som 

redovisade att barn kunde få liknande beteenden efter troliga skador på hjärnan. Man 

upptäckte att en infektion på hjärnan, förlossningsskador, skador på huvudet eller 

blyförgiftning kunde ha inverkan på kontrollen av uppmärksamhet, impuls- och 

aktivitetskontroll och kognitivt fungerande. Efter ett tag växte en förklaring fram som talade 

om att det var små organiska hjärnskador som var orsaken till barnens agerande. Det var då 

diagnosen, ”Minimal Brain Damage” förkortat MBD, kom att bli känd och officiellt 

godkänd (Ljungberg, 2008). Ljungberg menar att nu var det ju så att alla som forskade i 

detta inte var övertygade om att hjärnskador var orsaken till beteendeproblemen. Forskarna 

hävdade att det fanns många barn som inte hade någon skada på hjärnan men som ändå 

uppvisade beteendeproblem. Det fanns också de barn som hade en bevisad hjärnskada men 

som inte uppvisade några beteendeproblem. Sålunda bevisade man att det inte fanns någon 

enkel förbindelse mellan kännetecken och beteendeproblem och förekomsten av påvisade 

speciella skador på hjärnan (Ljungberg, 2008). 

 

Enligt Ljungberg utvecklades neuroanatomin under 1960-talet där allt fler forskare var 

övertygade om att några hjärnskador inte kunde förklara de här barnens problem. 

Neuroanatomi är en metod för att kartlägga hjärnans vävnadsstruktur. Minimal Brain 

Damage (MDB) ersattes med ”Minimal Brain Dysfunction” förkortat MBD. Nu ansåg man 

att det var någon form av organisk funktionsändring i hjärnan som orsakade barnens 

problem men med de metoder som fanns då kunde man inte bevisa att det egentligen var så 

(Ljungberg, 2008). Under 1980-talet kom Diagnostic and Statistical Manual of Mental Order 

(DSM) -manualen. Manualen kunde ge möjligheter inom forskningen att ställa mer 

bestämda diagnoser på psykiska funktionshinder och sjukdomar. DSM beskriver tre former 

av AD/HD: 

 Den hyperaktiva -impulsiva 

 Den ouppmärksamma 
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 Den kombinerade 

Det funktionshinder eller sjukdom som gäller barn som har problem med överaktivitet, 

impulsivitet och uppmärksamhet har i DSM manualen kallats för Attention Deficit- 

Hyperactivity Disorder och förkortas AD/HD (Ljungberg, 2008). 

 

Hjörne och Säljö som är professorer i pedagogik och psykologi anser att under den tid det 

har funnits en allmän skola så har det också funnits barn som placerats utanför denna skola. 

Det är helt klart att många barn behöver särskilt stöd. De anser att vi alla är olika och till det 

hör dessutom förmågan att sköta skolan och dess krav. De menar även att vi ska komma 

ihåg är att det är den utmaningen som gör att skolan utvecklas så att den kan ge hjälp till de 

här barnen med funktionshinder. För att få det, så måste det till fler resurser utan att vi ställer 

diagnoser på barnen. Om de här barnen ska lyckas i skolan är det viktigt att inrikta sig på 

barnets starka sidor. Barnets självkänsla stegras genom att man förstärker, bekräftar, 

uppmuntrar och respekterar barnet. Det är på grund av det här, viktigt att pedagoger ser till 

att de här barnen får uppleva att de lyckas. Om vi lyckas med det växer barnen i sig själva 

och tycker att det blir roligt att utföra skolarbetet (Hjörne och Säljö, 2008).  

 

4 Orsaker till AD/HD 

4.1 Senaste forskning kring AD/HD 

 

Vad som orsakar AD/HD har forskarna inte riktigt samma uppfattning om. Ljungberg har 

gjort en sammanställning på vad olika forskare har kommit fram till som orsakar AD/HD.  

1. En medfödd tendens för hög aktivitet respektive hög 

ouppmärksamhet/impulsivitet. 

2. Vissa ovanliga kromosomförändringar. 

3. En med ganska hög sannolikhet medfödd tendens till en långsam psykisk och 

motorisk utveckling. 

4. Vissa graviditets- och förlossningskomplikationer som t.ex. att barnet har fötts 

för tidigt eller även att modern rökt och missbrukat alkohol under graviditeten. 

5. Vissa miljögifter som t.ex. bly och PCB: er. 

6. Enligt en del forskare så menar man att bristen av fleromättade fettsyror kan 

orsaka uppkomsten av AD/HD. 
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7. Psykosocial belastning där en stor mängd olika viktiga omständigheter har 

beskrivits som visar sig ha det gemensamt att de i slutändan inverkar negativt på 

samspelet förälder/vårdnadshavare och barnet (Ljungberg, 2008). 

Ljungbergs bedömning är att det inte finns något entydigt vetenskapligt stöd för de här 

orsaksförhållandena. 80 % av orsaken till AD/HD anges ärftlighet vara. Resterande 20 % 

förklaras av störningar i hjärnans utveckling eller genom skador på hjärnan som uppkommit 

under graviditets- eller förlossningskomplikationer. Psykologiska eller psykosociala orsaker 

anses inte vara viktiga (Ljungberg, 2008). 

 

Anna Bratt, medicinreporter på Dagens Nyheter, skriver i en artikel för Dagens Nyheter 

hämtad från Jama 302: 1084-1091 att forskaren Nora D Volkow, chef för National institute 

on drugs abuse i USA och hennes medhjälpare nu kan visa hur hjärnan verkar hos personer 

med AD/HD. De har kommit fram till att personer med AD/HD har ett annorlunda 

belöningssystem i hjärnan än de som inte har AD/HD. Detta har man bara sett inom djur- 

och beteendestudier tidigare. Det är ett funktionshinder som kan ge 

koncentrationssvårigheter, överaktivitet och låg impulskontroll (Bratt, 2009). 

 

Bratt nämner att Volkow och hennes medhjälpare länge har misstänkt att personer med 

AD/HD har en obalans i hjärnan av signalämnet dopamin. Hon har för första gången på 

människor upptäckt att individer med AD/HD har ett svagare flöde av signalämnet dopamin 

i två områden i hjärnan. De här områdena är centrum för hjärnans belöningssystem och det 

är de här områdena som styr vår motivation till att arbeta med saker. Dopaminets uppgift är 

att sända signaler mellan cellerna i belöningssystemet. Volkow studerade 53 vuxna personer 

med AD/HD och jämförde därefter resultaten med de 44 personer som inte hade AD/HD 

(Bratt, 2009). Forskningen kom fram till att dopaminaktiviteten var lägre hos dem med 

AD/HD. Det förklarar de här personernas symtom som koncentrationssvårigheter och låg 

impulskontroll. När en person möts av ett nytt intryck från omgivningen stiger 

utströmningen av dopamin till en toppnivå som kvarstår ett tag. En person med AD/HD 

reagerar likadant men dopaminet minskar snabbt när personen nås av ett nytt intryck. Här 

visar det sig att belöningssystemet reagerar hastigare på nya intryck hos personer med 

AD/HD (Bratt, 2009). 

 

Den här artikeln är viktig eftersom den uppmärksammar andra saker än det gjorts tidigare. 

Eftersom det hela tiden kommer nya teorier så är gåtan fortfarande inte löst men enligt 

artikeln så har personer med AD/HD ett svagare flöde av dopamin i två områden i hjärnan. 
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Det är ett steg närmare den olösta gåtan. Det som nämns är att det finns inte bara en 

orsaksfaktor som ger upphov till AD/HD. Det är många faktorer som samverkar, hur barnets 

utveckling kommer att se ut. Vad det är som egentligen orsakar utvecklandet av AD/HD 

verkar det inte finnas något slutgiltigt svar på än så länge. 

 

4.2 Hur ställs en diagnos? 
 

För att få reda på hur en diagnos går till beslöt jag mig för att ta kontakt med en läkare som 

är specialist inom psykiatrin. Han arbetar med vuxna och barn som har funktionshindret 

AD/HD. Jag ställde frågan om hur det går till att göra en diagnos från grunden. Han svarade 

att det skiljer sig åt mellan olika länder, i Sverige görs noggranna utredningar av minst en 

läkare och psykolog (neuropsykologisk utredning/testning) men ofta deltar även logoped, 

arbetsterapeut, sjukgymnast och ibland också specialpedagog i utredningarna. Han berättar 

att i t.ex. USA gör man mindre utförliga utredningar som oftast består i en noggrann klinisk 

intervju av föräldrar, symptomskattningar (formulär som fylls i av föräldrar och lärare) och 

ibland men inte alltid, en utredning av läs- och skrivsvårigheter men man gör inte någon 

neuropsykologisk testning. Det finns ingen egentlig bevisning för den utredningsmetod vi 

har i Sverige. Anledningen till att vi gör så långa och komplicerade utredningar antar läkaren 

är vårt motstånd mot och rädsla för att stämpla barn med diagnoser. Det motståndet finns 

inte bara inom skolan utan också inom sjukvården. Han anser att diagnoser bara leder till 

långa köer för utredning och höga kostnader för samhället (Intervju, 2009). 

 

Enligt American Psychiatric Association är kännetecknen för diagnosen indelade i tre 

grupper DSM – V1: hyperaktivitet, ouppmärksamhet och impulsivitet. När hyperaktivitet 

och impulsivitet sätts ihop då blir det endast två grupper, ouppmärksamhet och 

hyperaktivitet/impulsivitet. De här två grupperna består av nio kännetecken vardera. För att 

man ska kunna ställa diagnosen AD/HD på ett barn måste sex av dessa symtom uppfyllas 

samt att de börjat före sju års ålder (American Psychiatric Association, APA, 2002). Se 

bilaga1.  

 

4.3 Medicinering av AD/HD 
 
Elizabeth Ekman som är huvudansvarig för KBT gör bedömningen att det oftast krävs 

medicinering för AD/HD och en kognitiv beteendeterapi (KBT) behandling för att få hjälp 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_beteendeterapi
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med de psykosociala problem som finns, exempelvis dessa:  

 

• Kunskaper om AD/HD och hur det ser ut för den enskilde.  

• Hantering av och förståelse för de egna och andras känslor, dvs. förbättra det empatiska 

tänkandet. 

• Lära sig strukturera sin vardag så att den blir mer funktionell, dvs. att ha rutiner, ordning i 

hemmet och på arbetsplatsen, planera och strukturera arbete och fritid. 

• Förstå behovet av hög aktivitetsnivå och ha ett funktionellt agerande på detta behov. 

• Lära sig impulskontroll. 

• Förbättra förmågan att kunna se konsekvenser. 

• Lära sig att hantera sin ångest och det ofta förekommande negativa tänkandet.  

• Att man lär sig se problem tidigt samt problemlösning (KBT, 2009). 

 

KBT är förkortning av begreppet kognitiv beteendeterapi men har ofta kommit att betyda 

samma sak som kognitiv terapi. En skillnad är att det i KBT fokuseras mer på förändring av 

beteende genom lärande och träning medan man i kognitiv terapi (KT) mer försöker uppnå 

insikt. Kognitiv terapi är en psykoterapiform som utgår från människans tankar 

(Nationalencyklopedin, 2009).  

 

Göran Söderlund, doktor vid psykologiska institutionen vid Stockholm Universitet och 

Sverker Sikström som är docent i kognitionsvetenskap anser att deras forskning har visat att 

barn med suboptimal dopaminnivå i hjärnan, t ex lågpresterande och AD/HD- barn kan 

förbättra sin kognitiva förmåga med hjälp av auditiv brusstimulering. Brusstimulering höjer 

den sänkta nivån hos de här barnen. De har kommit fram till att brus förbättrar kognitiva 

förmågor hos AD/HD - och lågpresterande barn. Brus kan även förbättra kognitiva 

funktioner hos barn med uppmärksamhetsstörningar och/eller koncentrationsproblem. En 

viktig biologisk grund för uppmärksamhet och koncentration är just dopaminet (Söderlund 

& Sikström, 2009). 

 
Kliniska studier har under senare år visat att fleromättade fettsyror med ursprung från feta 

fiskar och vissa växter har verkliga fördelar för barn med AD/HD. Dessa fettsyror spelar en 

väsentlig roll för en maximal utveckling av hjärnan och ögat, inlärningsförmågan, 

koncentrationsförmågan och koordinationen. AD/HD-barn visar ofta mycket låga värden av 

fettsyrorna EPA, DHA och AA i de röda blodkropparna. Det finns idag starkt vetenskapligt 

underlag för att en EPA-rik fiskolja som eye q™ kan ge mycket stark förbättring på 

AD/HD- relaterade symtom. En studie visar att effekten av eye q™ på överaktiva barn med 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_beteendeterapi
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koncentrationsproblem har verkliga fördelar. Det är Adelaide-studien med Natalie Sinn som 

gjorde den upptäckten. I studien deltog från början 132 barn i åldrarna 7-12 år. Totalt 109 

barn fullföljde den 30 veckor långa studien.  Ungefär 30 % av barnen visade mycket stora 

förbättringar på symtom som hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet efter de15 

veckor de använt eye q™ (I Qmedicazine, 2007).  

 

 

4.4 Vad har barnet för rättigheter inom skolan? 
 

Riksförbundet Attention menar att skolan är för barn med AD/HD en plats där det kan 

uppstå en hel del problem. De saker som kan uppstå är svårigheter med att koncentrera sig, 

att sitta still och att följa regler och instruktioner, vidare att kunna arbeta självständigt, 

fungera tillsammans i grupp och med andra vuxna och barn. För att vi ska kunna påverka de 

situationerna är det viktigt att vi är väl insatta i vilka rättigheter och skyldigheter det är som 

gäller för de här barnen (Riksförbundet Attention, faktablad, 2009). I skollagen står det klart 

och tydligt att man ska utgå från varje barns behov och att barn med fysiska, psykiska eller 

andra problem behöver särskilt stöd i sin utveckling. De har rätt till det stöd som deras 

speciella behov kräver. Skolverket menar att alla barn har rätt till stöd utan att ha en diagnos 

(Skolverket, 2009). Om det nu är så att alla barn ska ha rätt till hjälp, så undrar jag varför det 

då behövs en diagnos? I verkligheten får inte alla barn det stöd som de är behov av, ett barn 

som behöver särskilt stöd tvingas till en diagnos innan hjälp sätts in på skolorna.  

 

I FN:s barnkonvention står det i artikel 23 att; varje barn med fysiskt eller psykiskt 

handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör dess aktiva deltagande 

i samhället (FN:s barnkonvention Artikel 23). I Lpo94 står det att hänsyn ska tas till barns 

olika bakgrunder och behov och att barn som behöver särskilt stöd ska få det. Alla barn har 

rätt till stöd. Skolan har framförallt ansvar för de elever som av olika orsaker har svårigheter 

att nå målen för undervisningen. Pedagoger ska även ge stimulans och särskilt stöd till de 

barn som befinner sig i svårigheter av olika slag. Undervisningen ska även anpassas efter 

varje elevs behov av särskilt stöd. Handledningen kan därmed inte utformas lika för alla 

elever (Lpo94).  

 

De samtal som jag gjorde på skolorna med pedagogerna visar att det inte ser ut så på 

skolorna i dag. De barn som är i behov av stöd får inte det på grund av att resurser dras in 
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och att elevgruppernas storlek ökar. Det finns ingen möjlighet för en pedagog att hinna med 

att se till varje elev, hur gärna läraren än vill.  

 

5 Analys 
 

I min analys kommer jag att beteckna de intervjuade pedagogerna som pedagog A, pedagog 

B o.s.v. På detta vis behöver ingen av dessa känna sig utpekad. Specialpedagogen, föräldern 

och läkaren nämns vid titel. Jag har även valt att lägga in en kort sammanfattning efter varje 

frågeställning då jag vill vara så tydlig som möjligt. De pedagoger jag har intervjuat arbetar 

på kommunala skolor i Stockholms län och har olika erfarenheter av att arbeta med AD/HD- 

barn. De har arbetat olika länge med de här barnen. Pedagogernas utbildningar samt 

erfarenhet av AD/HD- barn varierar, från kortare kurser till flera års utbildning och deras 

erfarenhet mellan 1-20 år. De har läst specialpedagogik på Lärarhögskolan och deltagit i 

föreläsningar och endagsutbildningar om bl.a. autism, beteendestörningar, bokstavsbarn 

samt teckenkommunikation.    

 

5.1 Vad finns det för synsätt gällande behandling av AD/HD? 
 

Enligt Riksförbundet Attention finns det ett antal läkemedel ute på marknaden som sägs 

behandla AD/HD. Den största gruppen är centralstimulantia och denna ökar mängden 

dopamin (eftersom många funktioner som motivation och koncentration styrs från hjärnan) 

(Riksförbundet Attention, 2009). De anser det positivt att medicinen medverkar till att 

barnet får bättre uppmärksamhet, impulskontroll, planeringsförmåga, reaktionstid, 

korttidsminne, skolprestationer och inlärningsförmåga (Riksförbundet Attention, 2009).  

 

Enligt Gillberg finns det en mängd olika centralstimulerande mediciner som kan verka 

positivt, i varje fall under en kortare period. Han lägger stor vikt vid centralstimulerande 

läkemedel (Gillberg, 2005). Han understryker att det finns betydande positiva resultat när 

det gäller medicinering med dessa centralstimulerande medel. Barnen får en uppenbar 

förbättring i koncentration, inlärningsförmåga, finmotoriken förbättras och utagerandet 

minskar. Barnen får även en mer välorganiserad arbetsförmåga, ett lugn, lyssnar och blir 

mer koncentrerade. Om man ser på en längre tids användning av mediciner, har det visat sig 

att barnen med AD/HD visar en klar förbättring (Gillberg, 2005). 
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Susanne Freltofte som är psykolog och expert i barnneuropsykologi anser att medicinering 

är bra. Hon talar för att medicinering med centralstimulerande mediciner är ett sätt att hålla 

igång barnets främre hjärnområden och att det håller igång barnets uppmärksamhet och 

koncentration. Freltofte förklarar att medicineringen reglerar en biokemisk obalans som 

finns hos barnen. Det går ut på att barnen redan från början får rätt dos, vilken inte ändras 

under medicineringsperioden. Freltofte anser det viktigt att när koncentrationsproblemen 

slutat, bör man avsluta medicineringen. Hon anser dock att efter en behandling på ett till två 

år, bör man göra ett uppehåll för att då se om problemen kvarstår (Freltofte 1998). 

 

Leif Elinder som är specialistläkare för barn med särskilda behov hävdar att i de studier som 

gjorts så har man ännu inte fått veta tillräckligt om medicinernas biverkningar. Han talar 

också om att ett barns dos är på 5-20mg och ges 2-3 ggr per dag. Det är en väldigt stor dos. 

Vuxna människor blir påverkade av 10mg. Han funderar på hur barns hjärnor som utvecklas 

under en lång behandling, påverkas av medicineringen (Elinder, 1999).  

 

Vid intervjun med specialpedagogen framkom det att hon anser att ” det är skrämmande hur 

man drogar unga människor”! Hennes anledning till att inte tycka om diagnoser var att man 

inte vet något om följderna av medicineringen. Pedagog A i min intervju ansåg däremot att 

medicinering kan vara en bra hjälp för ett AD/HD- barn eftersom barnet då får en bättre 

koncentration och uppmärksamhetsförmåga. Övriga pedagoger svarade inte på den här 

frågan. 

 

Jag gjorde även en intervju med en pappa vars son har AD/HD. Pappan ansåg inte att det var 

något konstigt med att hans son använde medicin. Enligt pappan beskrev sonen det själv 

som att medicinen gjorde honom lugn och att han kände sig stor och mogen att klara saker 

som han inte tidigare har kunnat utföra på grund av sitt funktionshinder. Pappan beskrev 

också att innan sonen började använda medicin fick han väldiga utbrott i skolan. Även 

pedagoger på sonens skola har märkt att det har skett en stor förändring enligt pappan. De 

beskriver att han har blivit mer samarbetsvillig och kan koncentrera sig bättre (Intervju, 

2009). 

 

Diskussion 

Enligt litteratur och forskning i min studie framkommer det att det finns olika medicinska 

behandlingar. Det finns centralstimulantia, auditiv brusstimulering, kognitiv beteende terapi 

och fleromättade fettsyror (med ursprung från feta fiskar och vissa växter). De här naturliga 
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läkemedlen pratas det inte så mycket om fast att det har gjorts forskning på dem som visar 

att de har bra effekt vid AD/HD. Det som framkommer är att barnen med AD/HD får bättre 

uppmärksamhet, impulskontroll, planeringsförmåga, reaktionstid, korttidsminne, 

skolprestationer och inlärningsförmåga när de använder centralstimulantia. Ingen vet 

egentligen vad det kan bli för biverkningar efter intag av centralstimulerande medel efter en 

lång tids användning. Det man vet är att det kan förekomma biverkningar när barn börjar äta 

medicin. Barnen kan bli tystlåtna, deprimerade, få sömnsvårigheter, dålig aptit och de kan 

även få tics. Det visade sig att medicinering kan anses vara både negativ och positiv enligt 

föräldern. Positiv på det viset att barnet får bättre koncentration och uppmärksamhet och 

negativ genom att barnet blir tyst, får svårt att sova och dålig aptit. 

 

5.2 Vad har en AD/HD- diagnos för betydelse för barnet och dess omvärld?   
 

En diagnos kan ha betydelse både för hur barnet uppfattar sig själv och hur hon eller han 

bemöts i skolan. Det kan leda till mer resurser men kan också vara stigmatiserande för 

barnet. Om diagnostiserandet har mest positiva eller negativa effekter finns det olika 

uppfattningar om i min undersökning. Pedagog A menade att en diagnos exempelvis oftast 

är positiv för barn och föräldrar. Man vet i regel att något är annorlunda och det är ofta en 

lättnad att få det bekräftat. Det ger mindre med skuldkänslor för alla. Man kan istället inrikta 

sig på hur man ska underlätta för barnet. Pedagog A anser även att en diagnos kan hjälpa 

barnet om det får den rätta hjälpen som medicin eller hjälpmedel i klassrummet. Om barnet 

inte får stöd är det som det var innan diagnosen. Pedagog B menar att det kan vara lättare att 

bemöta de här eleverna på rätt sätt om deras problem är utredda. Diagnosen ger i regel mer 

förståelse för barnets svårigheter och möjligheter. Diagnosen kan hjälpa till att ge en ökad 

förståelse men pedagogernas uppdrag är ju ändå att möta eleven där den befinner sig.  

 

Pedagog C anser att det ibland kan vara lättare att få extra resurser till elever med diagnos. 

De elever som blir mottagna i särskolan får även andra mål att jobba mot. Oftast har en 

diagnos betydelse för lärare på ett djupare plan men i praktiken kanske betydelsen inte är så 

stor. Pedagog C påpekar att när ett barn får diagnosen så ökar förståelsen hos föräldrar och 

pedagoger kring barnet gällande barnets beteende. Pedagog D svarar att man som pedagog 

måste vara mer lyhörd och steget före när det gäller barn med AD/HD. Föräldrar kan få 

bättre insikt om sitt barns problematik. Många föräldrar vill inte veta om barnet har en 

diagnos eller inte. De tror att barnet så småningom kommer att ”hinna ikapp” sina 

jämnåriga.  
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Pedagog E nämner att om barnet får förutsättningarna i klassrummet att klara sin vardag 

med skolarbetet så brukar inte en diagnos påverka detta. Viktigt är att klasskamraterna 

förstår att de här barnen behöver andra saker än de själva som t.ex. hjälpmedel. 

Specialpedagogen som jag intervjuade och som arbetar med barn med funktionshinder 

förklarar att en diagnos har en negativ bemärkelse i det pedagogiska arbetet eftersom barnet 

kan känna att det är något som är fel.  Risken är också att beteenden ursäktas med en 

diagnos. Eleven blir också stämplad som en "som inte är som oss andra". Specialpedagogen 

nämner att hon känner sig väldigt tveksam till diagnoser över huvud taget. Det känns som att 

förlägga problemet hos barnet och det känns inte bra för henne. Hon nämner att tidigare 

påstods det vara miljöns fel och nu är det bara genetiskt. Specialpedagogen antar att 

sanningen ligger någonstans däremellan. Hon anser till och med att barn far illa av att få en 

diagnos. Barnen känner att det är något fel på dem och att i skolorna används diagnoser som 

skällsord bland elever påstår specialpedagogen. Hon menar också att en diagnos inte har 

någon betydelse. Det kostar bara en massa pengar och resurser att utreda barn men leder inte 

till någon förändring i deras skolsituation. 

 

I föräldraintervjun ansåg pappan att för honom personligen spelade det ingen roll vad pojken 

skulle få för diagnos. Pappan förstod att det var något som inte stämde med hans son, det 

hade han vetat redan sedan pojken gått på lekis. För honom har inte en diagnos gjort att det 

förändrat något. Pappan upplevde mer att det var för att skolan skulle ha en riktlinje att gå 

efter. Pappan kunde känna att innan sonen fick diagnos var det tufft för hans son. Sonen fick 

ofta skulden för saker som hände i skolan även fast han inte gjort något eller till och med 

inte var i skolan när det hände. Pedagogerna kunde ringa hem och säga att nu har din son 

gjort si och så. De ringde bara när det var något negativt och aldrig när det var något 

positivt. Nu efter diagnosen skickar pedagogerna hem små lappar som talar om att det har 

varit en bra dag för hans son. Pappan blir väldigt glad av att få de här lapparna. Innan sonen 

fick diagnos kunde sonen få vara kvar i skolan om det inte fanns en extra vuxen med när de 

skulle på utflykt.  

 

Pappan blev väldigt arg över att hans son blev behandlad på det viset. Han var väldigt 

bestämd och ansåg att hans son skulle få vara med precis som alla andra barn och behandlas 

som alla andra barn. Pappan kände även att innan diagnosen var det ingen pedagog som 

lyssnade på hans signaler om att det inte stod rätt till. Pedagogerna ansåg enbart sonen som 

bråkig, stökig och okoncentrerad. Det pappan anser vara tragiskt är att sonen har tagits ur 
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klassen och nu får arbeta i en mindre grupp, medan sonen vill vara tillsammans med sina 

kamrater i klassrummet. Pappan kan dock se att sonen har fått olika hjälpmedel i skolan som 

hjälper honom att lyckas klara av sitt skolarbete (Intervju, 2009). 

 

När jag ställde frågan om varför det är viktigt med en diagnos till några pedagoger spontant i 

kafferummet, fick jag de här svaren: Barnen får mer hjälp, stöd och även lättare till resurs 

om de har en diagnos. De får även en förklaring på symptomen de har. Vi som pedagoger får 

dock en annan syn på AD/HD och kan lära sig utifrån det, mer om hur man hanterar ett barn 

med dessa symtom. Pedagogerna ansåg att barn inte ska behöva en diagnos för att få den 

hjälp de behöver. När de nämnde att det var lättare att få resurshjälp när barn har fått 

diagnos går det tvärtemot vad Lpo94 anser och FN:s barnkonvention som jag även har tagit 

upp i avsnittet vad har barn för rättigheter.  

 

Magnus Tideman som är socionom och professor i handikappvetenskap anser att diagnoser 

inte har något pedagogiskt värde i sig. Han upplever det som att det är ganska lätt att sätta 

diagnoser bara för att få specialpedagogisk hjälp. Tideman anser att i vissa situationer 

behöver vi öka vår förståelse för de svårigheter som kan uppstå i mötet med elever med 

AD/HD. Genom denna ökade förståelse kan vi finna redskap som hjälper oss i skolans 

pedagogiska uppdrag. Han bedömer att som pedagog ska man kunna möta och se alla elever 

som unika människor (Tideman, 2004).  

 

Björn Wrangsjö som är docent i barn och ungdomspsykiater anser att när man får en AD/HD 

diagnos kan den framkalla en mängd olika känslor hos barnet och de personer som står 

barnet nära. Diagnosen skapar både positiva och negativa känslor. För en del är diagnosen 

en förklaring till barnets symptom. Enligt Wrangsjö är en diagnos betydelsefull inte bara för 

läkaren utan även för patienten. Den ger patienten en benämning på och en förklaring till de 

aktuella symtomen. Wrangsjö menar vidare att en diagnos har en rad positiva konsekvenser. 

Han nämner lättnad av skuldkänslor och ett skydd mot anklagelser och fördömande från 

omgivningen. Det som först och främst påverkas på lång sikt av att få en diagnos är 

identiteten. Det negativa när man får en diagnos är att man blir en patient, någon som det är 

något fel på. ”Att få en diagnos påverkar både ens egen uppfattning om sig själv och 

omvärldens” (Wrangsjö, 1998, s.21).  

 

Vilka följderna blir av diagnosen varierar från individ till individ, därför är det här med 

diagnos en komplicerad fråga. Utan tvivel är att en diagnos kommer att vara en mer eller 
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mindre anpassad del av självbilden där diagnosen anger orsaken till upplevelser och 

beteenden som är en del av denna självbild. Detta gör att diagnosen inleder en psykologisk 

process och dessutom påverkas en människas förväntningar på sig själv och sin framtid och 

på omvärldens förhoppningar och inställningar. Wrangsjö tar även upp att diagnosen kan bli 

en hindrande omständighet. Diagnosen kan få ett barn att känna att det är något som är fel, 

något som inte går att göra någonting åt. Barnet kan då känna att det inte är någon idé att 

försöka anstränga sig. I skolan är det betydelsefullt att man ser till att förmedla en positiv 

bild till de här barnen så att förhoppningarna inte leder till ett destruktivt beteende 

(Wrangsjö, 1998).  

 

Eva Kärfve som är docent i sociologi anser att för barnet självt ”har diagnosen knappast 

något förklaringsvärde alls, om man nu inte menar att mobbade barn vinner på att förklara 

sin utsatta situation med brister i den egna genetiken” (Kärfve, 2000 s.92). Kärfve menar att 

det finns ett antal symptom som lika gärna kan bero på stress men som kan tolkas som ett 

AD/HD-symptom enligt DSM-IV manualen (Kärfve, 2000). 

 

Socialstyrelsen anser att det finns en oro bland människor för att en diagnos blir en stämpel 

av individer som ger negativa effekter. Socialstyrelsen anser att en diagnos för barn innebär 

att ”de vuxna kring barnet kan skaffa sig kunskap om problemområdet och kontakten 

underlättas mellan föräldrar och lärare som har erfarenhet av barn med samma diagnos” 

(Socialstyrelsen, 2002 s.162). Diagnosen medför även att det kan vara lättare att få 

användning av vissa sociala stödåtgärder. Socialstyrelsen anser att de svårigheter ett barn har 

förändrar sig under barnets utveckling, alltså bör en diagnos utvärderas med jämna intervall.  

En diagnos förändras från och påverkas av omständigheter i miljön. Man kan se att en 

diagnos uppfattas som en alltför oföränderlig beteckning på problem som växlar hos ett och 

samma barn. Socialstyrelsen bedömer att oavsett vad man anser om diagnoser får man aldrig 

se en diagnos som ett syfte i sig utan diagnosen är ett tillvägagångssätt för fortsatta åtgärder 

(Socialstyrelsen, 2002). Tore Duvner som är specialist inom barn och ungdomsmedicin 

anser att i själva verket är inte diagnosen den nödvändiga grunden för insatserna av 

behandling för barnet utan även arbetet runt omkring familjeterapeutiska moment (Duvner, 

1994). 

 

 

 

 



23 

 

Diskussion  

Min studie visar alltså att det finns skilda åsikter om huruvida en diagnos är något positivt 

eller negativt för barnet och de som finns kring barnet. Själva diagnosen har inte så stor 

betydelse för barnet utan det är arbetet runt omkring barnet som har mening och vilka 

åtgärder som ska sättas in för att barnet ska få så bra hjälp som möjligt för att klara av sina 

svårigheter. En diagnos kan även utlösa positiva och negativa känslor hos föräldrar och barn. 

En diagnos är betydelsefull inte bara för läkaren utan även för patienten. Den ger en 

förklaring till symtomen. En diagnos är ett tillvägagångssätt för fortsatta åtgärder för barn, 

föräldrar och pedagoger. Diagnosen kan också bli en hindrande omständighet för barnet. Det 

finns positiva sidor med en diagnos och det är tillvägagångssättet för fortsatta åtgärder och 

att barnet, förälder och pedagog får en förklaring till vad det är som gör att barnet beter sig 

som det gör. Diagnosen kan också få en negativ betydelse för barnet, det vill säga att barnet 

blir stämplat som en ”som inte är som de andra barnen i klassen”. Studien visar också att 

diagnoser kostar en hel del pengar att utföra. Det som också framkom var att diagnoser inte 

har något förklaringsvärde alls och att diagnosen kan bli en hindrande omständighet. 

Diagnosen kan även få barn att känna att det är något fel på dem. Till och med att en 

diagnosstämpel kan ge negativa effekter.  

 

5.3  Har en diagnos betydelse för hur man stöttar och bemöter barnet i 
skolan? 
 

Vid observationerna i skolorna ställde jag frågan till pedagogerna om en diagnos har 

betydelse för hur man stöttar och bemöter barnet i skolan. Pedagog A menar att ”diagnosen 

kan hjälpa till att ge en ökad förståelse men vårt uppdrag är ju att möta eleven där den 

befinner sig”. Däremot anser Pedagog D att man inte bör fokusera på bokstavsdiagnoser 

utan ge eleverna det bemötande, stöd och ansvar de behöver. Pedagog B anser tvärtom att en 

diagnos kan vara betydelsefull men känns ibland inte nödvändigt när man kan hjälpa eleven 

ändå så att det fungerar. Det är omständigheterna runt eleven som spelar in. Pedagog C 

menar däremot att diagnosen har betydelse för att de ska få rätt hjälp och ett bra bemötande. 

De här barnen behöver mycket mer struktur, menar hon, annars ska vi som pedagoger alltid 

försöka utgå från individen. 

 

Pedagog E har en åsikt om att för en del lärare är det säkert så att först när eleven får en 

diagnos så sätts extra hjälp in, som exempelvis olika hjälpmedel. Pedagoger ser rätt snabbt 

vad för hjälp eleven behöver även innan en diagnos fastställs. Specialpedagogen anser att en 
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diagnos inte har någon betydelse för hur man stöttar och bemöter barnet. Hon nämner även 

att inga extra resurser sätts in bara för att ett barn får en diagnos.  

Duvner bedömer att AD/HD orsakar svårigheter för barnet i form av att kontrollera sitt 

beteende i enlighet med regler och överenskommelser. För barn med 

koncentrationssvårigheter ingår explicita, i stor utsträckning utsagda regler och inlärda 

arbetssätt för att kunna hjälpa barnet. Man bör verkligen vara förberedd på att barnet gång 

på gång kommer att misslyckas i sina svårigheter till koncentration och lugn under en lång 

tid. Duvner anser också att pedagogerna behöver, på underlag av dessa regler göra gällande 

med ett varmt hjärta, gott humör och med förståelse för vad individen kan genomföra.  

Ständiga bråk runt regler och gränssättning gör att risken ökar för att barnets självförtroende 

ska sjunka ytterligare genom alla tillrättavisningar. Motgångar måste förhindras så mycket 

det någonsin går. Pedagogen är barnets stöttande hand som hjälpsamt men bestämt för 

tillbaka individen till ordningen. Det sker effektivast genom handling snarare än genom 

förmaning med ord. Resonerande och tillrättavisningar bör förhindras. Att komma överens 

med barnet om något slags tecken för att hjälpa barnet att komma ihåg att koncentrera sig 

under en lektion, t.ex. en viss handrörelse räcker för att påminnas (Duvner, 1999).  

 

Det jag observerade när jag var på skolorna var att pedagogerna i skolan inte är förberedda 

på att barnet hela tiden misslyckas. De försöker att handla med varmt hjärta, gott humör och 

med förståelse men det lyckas inte alla gånger. De intervjuade pedagogerna uppgav att det 

ofta kändes tungt när barnet misslyckades. Pedagogerna försöker att det ska vara lugnt kring 

barnet. Det gäller hela tiden för pedagogerna att förhindra att barnet blir okoncentrerat och 

börjar störa verksamheten. Ibland om barnet blir okoncentrerat och börjar störa kan 

pedagogen bli tvungen att ta ut barnet från klassrummet tills barnet lugnat ner sig. 

 

Duvner påpekar att barnet behöver hjälp med planering genom att man går igenom med 

barnet vad som ska utföras, hur mycket som ska utföras och när det ska vara klart. Duvner 

anser att bilder kan vara till stor hjälp vid planering. Barnen arbetar i små korta pass. Om 

pedagoger arbetar utifrån individens behov, hjälper man både pedagog och barn i sitt arbete 

(Duvner, 1999). Det jag lade märke till när jag varit ute i verksamheten var att det här är 

något som pedagogerna arbetar med efter det att barnet har fått diagnos. Innan vet de inte 

riktigt hur de ska hantera barnet eftersom de inte vet vad som orsakar barnets beteende. Efter 

en diagnos kan pedagogerna få hjälp utifrån, exempelvis från specialister som handleder 

dem. Innan barnet får en diagnos ger pedagogen oftast barnet lättare uppgifter att utföra, 

som att arbeta med datorer eller något annat som barnet är intresserat av. Det kan hända att 



25 

 

ett barn kan sitta med samma sak en hel dag men då är det för att barnet känner att det är det 

barnet kan och vill. 

 

Enligt Gillberg finns det inte ett rätt sätt att utforma en lärmiljö utan det är individuellt och 

på grund av det måste man pröva sig fram till vilken lärmiljö som passar det enskilda barnet. 

Gillberg påpekar att det bästa för ett AD/HD barn som har svårt att koncentrera sig är att 

man tar bort allt som kan upplevas som störande, exempelvis teckningar på väggar. Han 

anser att barn med AD/HD bör få undervisning i liten grupp om de behöver det (Gillberg 

2005). 

 

Agneta Hellström som är beteendevetare och har skrivit boken ” Att undervisa och 

pedagogiskt bemöta barn/elever med AD/HD” anser att AD/HD barn behöver struktur, veta 

exakt vad som skall göras och hur mycket och när det är slut (Hellström, 2007).  

 

Olga Dysthe som är Fil.dr i språkvetenskap menar att pedagogen måste visa tilltro till 

elevens kunnande för att skapa den självkänsla som är nödvändig för att lära sig. Om 

pedagogen lyssnar och ser att det som barnet uttrycker är intressant och värt att diskutera, 

kommer det att öka barnets självrespekt och självkänsla. Barnen måste även få känna att vi 

pedagoger har lagom stora krav och förväntningar på dem. Det är viktigt att börja där barnet 

befinner sig (Dysthe, 2000 ).  

 

I Lpo 94 står det att läsa: eftersom alla människor är olika betyder det att det måste finnas 

olika sätt att arbeta på i en skola. Skolan måste då anpassa sig efter varje individ (Lpo, 94). 

Pappan nämner i intervjun att han sons ordinarie lärare stöttade och var med sonen på 

rasterna för att lösa de konflikter som uppstod direkt på plats. I den lilla gruppen som sonen 

befinner sig idag finns även pedagoger som är med ute på raster för att förhindra att 

konflikter uppstår (Intervju, 2009). 

Nu är det inte så lätt att kunna anpassa sig till varje elev i dagens skolor eftersom 

pedagogerna har så många elever med olika behov och resurser som dras in. Pedagogerna 

försöker hela tiden att se till att varje elev ska kunna få arbeta på det sätt som eleven är i 

behov av men pedagogerna upptäcker snart att det inte räcker till. 

Läkaren menar att uttalanden som ”du kan om du bara vill” är bland det värsta du kan 

nämna till ett barn med AD/HD. Det är kränkande, det har visat sig att massor av vuxna 

patienter ser diagnosen som en upprättelse för alla sådana kränkningar och misslyckanden, 
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för hur mycket de än vill så fungerar det inte. Det är just i sådana situationer som det är 

viktigt att det finns pedagoger och vuxna som stöttar dem och ger dem beröm så att de 

känner att de duger och kan något. AD/HD- barn är i behov av vuxna som förstår och kan 

hjälpa dem precis som alla barn. Många av de här barnen får höra att de är besvärliga, 

allmänt jobbiga och störande ett antal gånger per dag i skolan. Om man som pedagog tänker 

sig in i barnets situation blir det genast enklare att veta hur barnet vill att det ska vara. Då 

kanske inte barnet behöver få höra hur besvärliga, jobbiga och störande de är. Det är även 

viktigt i sammanhanget att tänka på att det finns en stor grupp som inte syns så mycket och 

det är de underaktiva, drömmande barnen som är mycket underpresterande, ofta flickor och 

som då inte alls uppmärksammas förrän det är för sent (Intervju, 2009).  

 

Diskussion 

En diagnos kan ha betydelse men känns ibland inte nödvändig när man ska kunna hjälpa 

barnet ändå så att barnet fungerar i skolmiljön. Enligt Duvner (1999) framkommer det att 

AD/HD- barn behöver struktur, att de ska veta vad som ska göras, hur mycket och när det är 

slut. Dysthe (2000) anser det viktigt att börja där barnen befinner sig och att det ställs lagom 

stora krav på barnen. Alla barn ska också ha lika förutsättningar i skolan, att man ska 

anpassa sig till varje elev. Det finns inte bara ett sätt att utforma en bra lärmiljö för barn. Det 

som framkommer är att om man arbetar utifrån barnet så hjälper man både barnet och 

pedagogen i deras arbete. Pappan i intervjun ansåg att pedagogerna hade svårt att hitta rätt 

ingång för att lära hans son. Pappan fick ta mycket hjälp utifrån, från läkare och psykolog 

från en specialskola. Läkaren och psykologen ger även handledning till sonens pedagog i 

skolan. Pappan kände även glädje när han fick telefonsamtal hem om att det hade gått bra 

för hans son i skolan (Intervju, 2009). Barn behöver beröm och känna att de duger som de är 

anser läkaren. Han anser även att uttrycket ”du kan om du bara vill” är bland det värsta du 

kan nämna till ett barn med AD/HD (Intervju, 2009). 

 

5.4 Blir det AD/HD-diagnostiserade barnet annorlunda behandlat av 
lärare/elever? 
 

Hur bemöts diagnostiserade barn med AD/HD av lärare och andra elever i skolan? På den 

frågan svarar pedagog A att innan man lärt känna eleven kan man få en bättre start och då en 

bättre relation än om man känner till problematiken från början. Som lärare känner man igen 

kännetecknen på AD/HD och behandlar de flesta barn med och eller utan diagnos relativt 

lika men diagnosen gör ändå att man som lärare kan få ett annorlunda förhållningssätt. 
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Pedagog B håller med pedagog A att både pedagoger och elever behandlar de här barnen på 

ett fint och bra sätt. Även pedagog C anser att de här barnen oftast behandlas bra och 

naturligt. Vissa elever kan finna ett nöje med att ”få igång” de här eleverna. Men som 

pedagog strävar man efter att de här barnen ska behandlas lika förutom att de kan få mer 

hjälpmedel och mer resurshjälp på grund av att de har en diagnos. När man har tjugofem till 

trettio barn i en klass är det svårt att se till varje individ särskilt om ett barn har ett 

funktionshinder och behöver relativt mycket hjälp.  

Pedagog C önskar att hon hade den förmågan att klara det själv utan resurshjälp. Det går 

säkert men då gäller det att man är väl insatt i barnets problematik och vet exakt hur barnet 

vill ha det för att det ska fungera. Pedagog D framhåller att AD/HD- elever för det mesta går 

i sin ordinarie klass men att de kan ha extra stöd vissa lektioner i mindre grupp. Man har 

även anpassat undervisningen efter eleven genom anpassade läromedel och extra resurs i 

vissa röriga situationer som exempelvis slöjd, idrott och hemkunskap. När eleverna är i den 

lilla gruppen har dessa var sitt eget schema där det detaljerat står vad de ska göra under 

dagen på små lappar som eleven plockar bort vartefter den har gjort det som står där.  

Pedagog D nämner att de som har AD/HD mår bra av samma miljö och arbetssätt, vilket 

innebär ganska ”fyrkantiga” fasta rutiner, inte för stora grupper och en snabb respons.  

Vidare lugn och ro, fasta ramar, kontinuitet, tydlighet och förutsägbarhet. Pedagog D kan 

inte se några för eller nackdelar med diagnos i nuläget. Struktur, lugn och ro och tydlighet är 

viktigt men det kan ofta vara svårt att följa det. Har man en klass med trettio elever och en 

elev har AD/HD så kan man inte ständigt planera allt efter den eleven, det måste få bli 

improvisation emellanåt. När det nu blivit stora klasser så har de här eleverna svårt att vara i 

en klass framförallt om det är stökigt. I min klass, menar Pedagog D är det lugnt och bra 

arbetsro men jag kan ändå se att barnet har svårt med koncentrationen och jag som pedagog 

kan omöjligt hinna med att hjälpa det barnet hela tiden. Pedagogens önskan här är mer 

resurser i form av att ha en mindre grupp. Det kan vara svårt att anpassa undervisningen i 

stor klass, det som erbjuds är annat läromaterial. 

Pedagog E anser att AD/HD- elever på sätt och vis blir annorlunda behandlade eftersom 

klasskamraterna måste ha förståelse och att de måste ha lite mer ”överseende” med någon 

som har AD/HD fast på samma gång ska naturligtvis samma regler gälla för alla. En AD/HD 

elev behöver betydligt mer struktur. Specialpedagogen anser att en diagnos inte nämnvärt 

påverkar hennes arbete med de här barnen. Specialpedagogen försöker alltid utgå från 

barnens starka sidor, att förstärka dessa och inte fokusera på problem. Specialpedagogen 

håller på med olika åtgärder hela tiden för barnen som behöver det. Det är för 
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specialpedagogen det som är att vara pedagog, att hela tiden förändra och ta beslut om hur 

man kan möta barnen. Specialpedagogen förklarar att det inte går att säga med ett enkelt 

svar på vilken läromiljö som är bäst för de här barnen. Precis som för övriga barn passar 

olika miljöer även barn med diagnoser. När jag frågar vilken sorts läromiljö hon anser passa 

de AD/HD barn förklarar hon att hon alltid arbetar utifrån varje barns behov oavsett om de 

har diagnos eller inte. Specialpedagogen nämner att skolan hon arbetar på har en öppen 

planlösning d.v.s. inga traditionella klassrum. Det finns inte heller någon liten grupp på 

skolan. Specialpedagogen har varit med och motarbetat det eftersom att all forskning visar 

att det ohjälpligt går sämre för de här eleverna och att klyftorna mellan dem och övriga 

elever växer.  

 

När jag frågar pedagogerna om det finns tillräckligt med resurser i skolan svarar pedagog C 

att de här barnen behöver lugn och ro och fast struktur. Det skulle behövas mer resurser i 

klasserna som kan vara till hjälp då det är svårt för lärarna att räcka till. Pedagog B anser att 

det här med resurser ser väldigt olika ut för olika barn. I vissa fall finns det resurser för de 

här barnen, det är en ekonomisk fråga. Specialpedagogen påpekar att i den bästa av världar 

fanns det väl hur mycket resurser som helst men så ser inte verkligheten ut.  

 

Den föräldern jag intervjuade förklarade att hans son har fått annat material att arbeta med. 

Hans son har fått hjälp utifrån från en specialskola där läkare och psykologer engagerar sig i 

sonens problem. De handleder pedagogerna på skolan och ger råd om hur de ska lyckas lära 

sonen att börja läsa. Pappan menar att pedagogerna har svårt att hitta rätt ingång för att lära 

ut kunskap till hans son. Både läkare och psykolog som har hand om sonen anser att man 

måste börja på en väldigt låg nivå och efter hand bygga på kunskaperna (Intervju, 2009). 

Vid intervjun med läkaren ställde jag frågan om det gör någon skillnad i skolan om barnet 

har diagnos och tar medicin. Läkaren svarar att det skiljer otroligt mycket mellan olika 

skolor, ibland får de eleverna extra hjälp och resurser men ofta inte i tillräcklig omfattning 

(Intervju, 2009). 

Westin, Block och Andersson, författarna till Det behövs en synvända skriver att Foucault, 

fransk vetenskapsteoretiker anser att det finns ett behov i samhället av att identifiera vilka 

människor som är avvikande, alltså de onormala, för att vi ska få intygat vad som är normalt. 

De kan se att pedagoger medvetet eller omedvetet fullföljer uppgiften att särskilja vilka barn 

som är normala och vilka som är onormala. När ett barn inte klarar den vardagliga 

verksamheten är det vanligt att problemet läggs på barnet. Det man inte ser är att det kanske 
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kan vara något fel på organisationen, pedagogen eller verksamheten (Westin, Block, 

Andersson, 2006).  

 

Diskussion  

På den här frågan kan man se att en diagnos kan medföra att man får en bättre förståelse för 

hur man ska bemöta barnet. Det jag kunde observera när jag besökte skolorna var att både 

pedagoger och elever behandlar AD/HD- barnen på ett relativt bra sätt. Visst kunde man 

observera att vissa elever fann nöje med att ”få igång” de här eleverna. Elever kunde skrika 

”AD/HD- barn” eller ”Dampunge” till dem när de började störa i klassrummet. Det som 

framkommer är att AD/HD- barn får mer resurshjälp och hjälpmedel men annars behandlas 

de precis som alla andra barn. AD/HD- barn behöver mycket mer struktur än andra barn. 

Barnen arbetar i en liten grupp men får även vara med i sin ordinarie klass. För 

specialpedagogen är det att hela tiden en fråga om att förändra och ta beslut om hur man kan 

möta barn. Resurser är en ekonomisk fråga i dagens skolor. Specialpedagogen menar även 

att forskning visar att det går sämre för de elever som arbetar i liten grupp. Pedagogerna 

önskar att det fanns mer resurshjälp, inte bara till AD/HD- barn utan till alla som behöver 

det. Pedagogerna önskar även att det var mindre klasser så att man kunde se till alla barns 

behov. Läkaren anser att medicinering inte räcker som ensam åtgärd och att alla vill eller 

kan inte ta medicin. 

 

6 Slutsammanfattning 
 

Genom sammandraget av svaren på frågorna kan jag fastställa att de pedagoger, 

specialpedagogen, förälder och läkare jag varit i förbindelse med anser att själva diagnosen 

har både positiva och negativa inverkningar. De anser att man får ett svar på att något är 

annorlunda och att det många gånger är en lättnad att få det bekräftat. Det ger mindre med 

skuldkänslor för alla. Det som har betydelse för ett barn med diagnos är hur barnet bemöts 

och vilket stöd som barnet får. Viktigt är dessutom att föräldrar, pedagoger och övriga elever 

får kunskap i hur de här barnen fungerar.  

 

Det framkommer att diagnosen är betydelsefull men den borde inte var nödvändig för att 

elever ska få den hjälp de behöver. Man önskar mer resurser till de här barnen med 

funktionshinder och till de övriga barnen. De nämner också att diagnosen garanterar att 

barnet får det stöd som behövs. Det här med liten grupp ansåg inte föräldern vara bra för sitt 
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barn. Han ville att hans son skulle få vara med sina klasskamrater i klassrummet och få den 

undervisning som han är i behov av där.  

 

I min undersökning kan jag lägga märke till att när barnen medicinerar blir dessa ganska 

lugna och klarar av att göra saker som de inte klarat tidigare enligt pedagogerna. Det 

negativa är att barnen ibland får ont i magen och huvudet, sömnsvårigheter, minskad 

matlust, viktminskning och ökad känslighet. Föräldern jag intervjuade har däremot inte 

observerat någon negativ effekt av medicineringen mer än att hans son blev väldigt trött på 

eftermiddagen. Det som var positivt med medicineringen var att barnet får bättre 

koncentration och uppmärksamhetsförmåga. 

 

I min undersökning framkom att det är oerhört betydelsefullt att föräldrar med AD/HD- barn 

inte ska känna att det som de gör för sitt barn är fel. En sak som också var viktig att förstå är 

att barnen inte kan hjälpa att de har problem med vissa företeelser.  

 

AD/HD- barn tycker inte om förändringar. De vill helst av allt av allt sitta på samma plats 

och inte bli störda när de kommit igång med en uppgift. Det som är angeläget för läraren är 

att hon/han lär sig barnets problematik, lär sig hur barnet vill ha det och hur barnet fungerar.  

En lärare berättade i intervjun att man aldrig någonsin blir fullärd när man arbetar med 

AD/HD- barn.  

 

Det som framkom är att de barnen med diagnos blev behandlade på ett bra sätt och fick den 

hjälp som de behövde. Men om barnet inte medicinerade och inte kunde anpassa sig efter de 

mönster som finns i skolan var diagnosen inget bra alternativ eftersom det inte blir någon 

större skillnad förutom lite hjälpmedel. Pedagogerna har svårt att hinna med att hjälpa de här 

barnen eftersom de behöver väldigt mycket struktur. De har även tjugofem andra barn som 

skriker efter deras hjälp.  

 

7 Avslutande diskussion 

 

Syftet med den här studien var att få kunskap om vad en AD/HD- diagnos har för betydelse 

för barnet och vilket stöd och bemötande barnet får i skolan. De svar jag har fått fram i 

undersökningen är intressanta i den meningen att pedagogerna, forskarna och läroplanen 

anser inte att en diagnos ska göra någon skillnad. Men ändå har en diagnos betydelse för 

både barnet och de som finns kring barnet. Betydelsen är att barnet får resurshjälp, 
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medicinering vid behov, material att arbeta med som är anpassat efter barnet och att barnet 

blir accepterat som den person den är. Även att föräldrar och andra i barnets omgivning får 

en förklaring på varför barnet beter sig som det gör. När jag ser hur verkligheten ser ut kan 

jag fråga mig vad det beror på att ett så stort antal barn har diagnoser? Jag har tagit upp 

några orsaker men det finns säkert fler som vi inte har fått vetenskapligt bevisat. Varför 

ställer läkare diagnos när barnet har all rätt i världen att få den hjälp som den är i behov av 

utan att få en stämpel på sig?  

 

Jag menar att för att få en skola för alla krävs det kunskap om hur man planerar 

undervisningen och lärandet så att ett så stort antal barn som möjligt kan gå kvar i sin skola 

tillsammans med sina kamrater. Jag anser att pedagoger bör få lära sig mer om de barn som 

har funktionshinder. Förändringar sker snabbt och pedagoger måste hålla sig uppdaterade på 

hur vårt samhälle ser ut idag. Det går inte att trampa i gamla fotspår hela tiden utan man 

måste ta på sig nya skor och trampa nya steg. De nya stegen ska hjälpa våra barn att lyckas i 

skolan och även känna att det är roligt att gå till skolan. För många pedagoger kan det vara 

svårt att förändra det som man lärt och omvandla det till nya tänkesätt. Pedagoger och 

övriga i vårt samhälle får inte vara så snabba att sätta en stämpel på barnen. Skolan måste 

likaså kunna se att barn förändras och hela samhället förändras. Det är kanhända att det är 

dags att förändra skolan till en skola för alla, där alla får synas och höras. Där pedagogen lär 

sig att se varje individ som den är, vad den har i sitt bagage och börja där den befinner sig. 

Det är inte viktigt hur mycket du räknar, skriver eller läser utan hur mycket du förstår av det 

du lärt.  

 

Jag som pedagog bör verkligen se till att alla elever får den hjälp som de är i behov av.  

Politiker bör lyssna på pedagogernas rop efter mer resurser i skolan. De bör även tänka på 

att det är barnen som ska ta över efter oss en dag. Hur ska barnen kunna göra det när de inte 

har och får det stöd och hjälp som de är berättigade till när de går i skolan? Det man alltför 

ofta hör på skolorna är att det är indragningar på personal hela tiden. Det i sin tur leder till 

att jag som pedagog inte hinner med att hjälpa de barn som är i behov av stöd. Jag som 

pedagog måste se mig själv som expert på det pedagogiska området. Det som jag utför är 

viktigt även om det inte alltid räcker till. Man bör sträva efter att varje barn ska få vara i sin 

klass så långt det är möjligt och få det stöd som krävs.  

 

Jag anser att alla pedagoger måste visa tilltro till elevens kunnande oavsett om de har ett 

funktionshinder eller inte. Barn med AD/HD brukar för det mesta vara väldigt intresserade 
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av något skolämne. Då kan man uppmuntra det och arbeta vidare på det. Det är viktigt att 

visa att de är duktiga i det de gör. Barnet upplever för en gångs skull att han/hon kan 

någonting och slipper höra hela tiden, att du kan om du bara vill och att pedagoger, föräldrar 

och andra barn inte tjatar hela tiden. 

 

Det man kan inrikta sig på när ett barn får diagnos är hur man ska skapa gynnsammare 

förutsättningar för barnen, att barnen får de hjälpmedel som behövs. Jag har tagit fram en 

lista över hjälpmedel som de här barnen använder sig av i de skolor jag besökt (se bilaga 2).  

I de flesta skolor drar man in personal, då det heter att man måste spara. Vad är det vi sparar 

egentligen?  De här barnen är i behov av mycket stöd, trygghet och att få uppleva att de 

finns till precis som alla övriga barn.  Många av dagens skolor är inte en skola för alla. Idag 

ökar man antalet elever och tar bort resurser. Det vore önskvärt att politikerna får upp 

ögonen och ser vad som håller på att hända i skolorna. Jag kan uppleva att skolan håller på 

att utvecklas till en förvaringsplats istället för en läromiljö där barnet utvecklas och får 

erfarenheter och upplevelser med sig i livet som de kan använda sig av. 

 
Det jag anser besynnerligt är att man inte satsar mer på naturmedicin när man har forskat i 

att den har god effekt på personer med AD/HD. Istället använder man centralstimulerande 

läkemedel i olika former och doser. Varför kan man fråga sig? Kan det vara på det viset som 

Larsson tar upp i början eller finns det något annan förklaring? Om det skulle vara som 

Larsson skriver, är det i högsta grad skrämmande anser jag. Ibland undrar jag vad som är 

normalt beteende och onormalt beteende hos barn. Hur ska barn vara för att vara alla till 

lags? 

 

Vad är det som framkallar beteendet hos AD/HD- barn, kan det vara miljön som de utsätts 

för eller stress? Kan det vara så att det inte är något fel på deras beteende överhuvudtaget 

utan att det är fel på oss som inte förstår oss på hur de här barnen fungerar och önskar ha 

det?   

 

De föräldrar jag haft kontakt med under åren nämner att det finns många fördelar med 

AD/HD och dessa fördelar är föräldrarna rädda om, därför väljer många bort 

medicineringen. Det som ses som positivt för barn med AD/HD är att de är kreativa, 

charmiga, känsliga, har humor, flexibla, snabba att förstå det som är viktigt, tar risker och 

försöker att alltid göra saker bättre. När barnet får en diagnos blir det för föräldrarna en 

bekräftelse över att det är något som inte står rätt till med deras barn. De får bekräftat att det 
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inte är fel på det som de gör för sitt barn. Som förälder till ett barn med AD/HD kan det vara 

svårt att veta vilka krav man kan ställa och hur man ska möta sitt barn. Viktigt är också att 

som förälder införskaffa sig kunskap om vad man har rätt att kräva av skolan. Det är även 

betydelsefullt att föräldern för barnets talan eftersom det är föräldern som vet bäst hur sitt 

barn fungerar och kan då förklara barnets behov av stöd. Föräldrarna måste likaså ha ett bra 

samarbete med skolan och kan tala med varandra om problem som uppstår.  

 

Efter egna erfarenheter och upplevelser i skolan kan jag hålla med om att själva diagnosen i 

sig inte har så stor betydelse om man inte sätter in rätt hjälp, medicinering och stöd för 

barnen. Istället för att medicinera med centralstimulantia kanske det vore bättre att barnen 

fick naturpreparat som medicinering. När ett barn får en stämpel som AD/HD eller någon 

annan bokstavsdiagnos är det svårt att bli av med den. Det är inte som att ha halsfluss och få 

äta medicin (penicillin) och sedan är man bra och halsflussbeteckningen borta. Diagnosen 

följer med barnet hela livet. 

 

 

8 Förslag till forskningsfråga.  
 

I denna studie tar jag upp tre alternativa behandlingar för AD/HD. Det finns säkerligen fler 

att välja på. Jag blev intresserad av de här tre eftersom jag anser att man bör satsa mer på 

naturliga behandlingar om de fungerar. För vissa fungerar det inte, då finns inget annat 

alternativ än centralstimulantia att ta till. Varför använder man inte mer naturliga metoder, 

när det har forskats i att de har bra effekt på våra barn och ungdomar med diagnosen 

AD/HD? Det vore väldigt intressant att få höra vad det finns för skäl till detta.  
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Bilaga 1 

Diagnoskriterier 

Följande kriterier gäller för AD/HD enligt den svenska översättningen av DSM-IV (APA), 

2002:47–49) 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet 

A. Antingen (1) eller (2): 

(1) minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader 

till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 

(a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 

aktiviteter 

(b) har ofta svårt att behålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 

(c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

(d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 

hemsysslor eller arbetsuppgifter detta beror inte på trots eller på att personer inte förstår 

instruktionerna 

(e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

(f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 

(t ex skolarbete eller läxor) 

(g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter t ex leksaker, 

läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 

(h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

(i) är ofta glömsk i det dagliga livet 

(2) minst sex av följande symtom på hyperaktivitet - impulsivitet har förelegat i minst sex 

månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

 

Hyperaktivitet 

(a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 

(b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta 

kvar på sin plats en längre stund 

(c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 

situationen hos ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla 

av rastlöshet) 

(d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 

(e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 
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(f) pratar ofta överdrivet mycket 

Impulsivitet 

(g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt 

(h) har ofta svårt att vänta på sin tur 

(i) avbryter eller inkräktar ofta på andra t ex kastar sig in i andras samtal eller lekar 

B. Vissa funktionshindrade symtom på hyperaktivitet/impulsivitet och ouppmärksamhet 

förelåg före sju års ålder. 

C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 

områden t ex i skolan/på arbetet och i hemmet. 

D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt eller 

i arbete eller studier. 

E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 

utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre med 

någon annan psykisk störning t.ex. förstämningssyndrom, ångestsyndrom, dissociativt 

syndrom innebär syndrom eller personlighetsstörning en känsla av att självmedvetandet 

förändras. 

Undergrupper 

Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet, i kombination. Båda kriterierna A1 och A2 har 

varit uppfyllda under de senaste sex månaderna. 

 

Uppmärksamhetsstörning/hyperakt ivitet, huvudsakligen bristande 

uppmärksamhet.  

Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte 

kriterium A2.  

Uppmärksamhetsstörning/hyperakt ivitet, huvudsakl igen hyperakt ivitet - 

impulsivitet.  

Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte 

kriterium A1.  

 

Kodningsanvisningar: För personer (i synnerhet vuxna och ungdomar) med 

symtom som 

inte längre helt uppfyller kriterierna skall ”i partiell remission” också anges. 

 
 
 

 

 



39 

 

Bilaga 2. 

 

Hjälpmedel som pedagogerna använde sig av.   

Dator samt ljudböcker i större utsträckning än andra. AlphaSmart, miniräknare och lättare 

material. Alpha Smart är en digital anteckningsbok, där man arbetar med textbehandlig och 

kan skriva långa texter. 

ViTal - uppläsning på datorerna, timstock anpassat skolmaterial.  

ViTal är ett verktyg som gör läsning och skrivande mer tillgängligt för alla, oavsett behov. 

Med hjälp av en digital röst som läser upp det som står skrivet på skärmen så har användaren 

hela tiden en personlig berättare vid sin sida. ViTal har stöd för uppläsning av de flesta 

dokumentformat från flera olika tillverkare så som t.ex. Microsoft Office, Open Office och 

Star Office. ViTal har ett smidigt verktygsfält som är tillgängligt i alla Windows-

applikationer vilket gör så att programmets funktioner alltid går att nå på ett enkelt sätt. 

Dessutom klarar ViTal av att läsa upp text från hemsidor och kan även ljuda tangenter med 

hjälp av ”Talande Tangentbord” som medföljer programmet utan extra kostnad. En speciell 

anpassning för användning av läspennor gör att du kan skanna in text med en C-Pen 20 och 

sedan få den uppläst direkt av ViTal. (It för funktionshindrade, 2009).  

Eleverna följer även ett schema av bilder som är blandat med arbete, rast, saga och lek. 

Lokalen de befinner sig i består av två rum med bord i olika delar av rummen så barnen ska 

få så mycket avskildhet som möjligt. Undervisningen sker individuellt beroende på var 

barnet befinner sig. Varje barn bemöts individuellt på sin nivå så gott de kan! 
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Bilaga 3. 

 

Råd till pedagoger enligt Landstinget i Uppsala Län 

 

Landstinget i Uppsala anser att ju mer man känner till och förstår om barnets 

funktionshinder, ju mer kunnig är man för att kunna hjälpa barnet i dess utveckling. De 

anser även att barnet ska få utvecklas i sin egen takt, det bygger på förståelse, rätt 

bemötande och en anpassad undervisning.  Barnet behöver även ha, tydliga instruktioner och 

korta arbetspass. Instruktioner ska vara kortfattade och lätta att förstå. Barnet behöver 

mycket uppmuntran och beröm. Som pedagog bör man, hjälpa barnet att styra sitt 

handlande.  

 

Barnet behöver:  

 enkla och tydliga mål 

 uppmuntran 

 struktur i vardagen 

 anpassad miljö 

 tydlig och konkret kommunikation 

 väcka intresse för saker 

 göra saker som barnet är intresserad av  

 träna sin uthållighet 

 öva i problemsituationer 

 belöningssystem 

 hjälp med att hålla i ordning 

 anpassade hemuppgifter 

 stimulerade hjälpmedel 

 träna att vara med kamrater 

 ett åtgärdsprogram 

 lärare, föräldrar och kamrater (www.lul.se, 2009). 
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till pedagoger 

 

Vilken utbildning har du? 

Anser du att du har tillräcklig med kunskap om de här barnen? 

Hur har diagnosen påverkat dig som pedagog? 

Hur påverkar diagnosen barnet i skolan? 

Har en diagnos någon betydelse för hur man stöttar och bemöter barnet i skolan? 

Behandlas ett barn med AD/HD diagnos annorlunda än ett barn som inte har diagnos? 

Ser du några för/ och nackdelar med diagnos?  

Vilken sorts läromiljö anser du passar dessa barn? 

Hur arbetar du med de här barnen? 

Anser du att det finns tillräckligt med resurser i skolan? 

Hur ser en arbetsdag ut för en Ad/HD elev? 

Vad anser ni om diagnostisering? 

Vad anser du om medicinering av barn? 

Hur hjälper du barnet med undervisningen? 

Hur ser lokalen ut där ni arbetar? 

Har du anpassat undervisningen efter eleven? 

Är barnen placerade i klass eller liten grupp? 

Vad har du fått för hjälpmedel till de här barnen? 

 

 


