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Förord 

Vi är tre socionomstudenter på termin fem som skrivit denna uppsats. Under hela arbetet har 
alla tre deltagit i samtliga moment. Vilket innebär att alla tre har deltagit i intervjuer och utfört 
transkriberingar. Det vi har delat upp är inläsning av litteratur men samtliga har varit med och 
sammanställt uppsatsens innehåll och struktur. Vi anser att alla tre har utfört ett likvärdigt 
arbete genom hela arbetsprocessen. Det har varit en givande och utvecklande process med 
många diskussioner och reflektioner.  

Vi vill först och främst rikta ett STORT TACK till huvudpersonerna i vår uppsats, det vill 
säga föräldrarna som har ställt upp och intervjuats. Vi vill även tacka de personer som hjälpt 
oss i vårt arbete på olika sätt med till exempel en första kontakt med aktuella intervjupersoner, 
lokaler, utskrifter och ljudinspelning. Vi vill även tacka vår handledare Magnus Ottelid för 
stöd och uppmuntran under resans gång. Slutligen vill vi tacka våra familjer som stöttat och 
stått ut med oss under denna tid.  

 

Anette, Camilla och Erika
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsen (2010) har det på senare år skett en ökning i Sverige av antalet personer 

som diagnostiserats med ADHD. Diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) är enligt diagnostiseringsmanualen DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) (se bilaga 1), en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och ungefär fem 

procent av alla barn i skolåldern har diagnosen ADHD. Kutscher (2008) skriver att den mest 

förkommande definitionen av diagnosen ADHD handlar om impulsivitet, hyperaktivitet 

och/eller ouppmärksamhet.  

 

I Sverige finns ett antal olika samhällsinsatser som vänder sig till barn och ungdomar. En del 

av verksamheterna är anpassade till barnens och ungdomarnas ålder, oberoende av varje 

individs enskilda behov, dessa är generella insatser och exempel på sådana är 

förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Barn- och ungdomspsykiatrin samt 

socialtjänstens individ- och familjeomsorg är däremot exempel på selektiva samhällsinsatser 

som vänder sig endast till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd eller på olika sätt far 

illa. Merparten av samhällsinsatserna som ges till barn och ungdomar är generella 

(Skolverket, Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, 2004). Runt om i Sverige förekommer 

och har förekommit en mängd olika stödinsatser för barn med diagnosen ADHD och deras 

familjer. Ofta utvärderas sådana insatser av verksamheterna själva.  

 

Enligt Kadesjö (2007) myntades i slutet av 1940-talet begreppet MBD (Minimal Brain 

Damage). Detta gällde barn med olika typer av hjärnskador som uppvisade ett motoriskt 

överaktivt beteende och inlärningssvårigheter. Under 1970- och 1980-talet kritiserades MBD-

begreppet starkt. Huvudargumenten mot begreppet bestod i otydliga definitioner och 

obestämda avgränsningar i vad som ansågs vara normalt beteende. Kritik riktades även mot 

att det inte fanns vetenskapliga bevis för ett kausalt samband mellan störningar i hjärnans 

funktion och svårigheter som associerades med MBD. Bland annat som ett resultat av den 

kritik som nordiska experter riktade mot MDB-begreppet menade de att termen skulle ersättas 

med förkortningen DAMP (Dysfunction in Attention, Motor control and Perception). I 

Norden används både begreppet DAMP och ADHD medan man internationellt mestadels 
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använder begreppet ADHD (Kadesjö, 2007). I denna uppsats kommer vi belysa begreppet 

ADHD. Enligt Kutcher (2008) hamnar ofta barn och unga som har diagnosen ADHD i svåra 

situationer både i skolan och hemma eftersom de kan ha problem att förstå följderna av sina 

handlingar. Barn med diagnosen ADHD handlar inte enkom om charmiga barn med 

begränsad uppmärksamhetsförmåga. Trots att dessa barn har många positiva sidor handlar det 

också om barn som mestadels överreagerar och skriker åt sina föräldrar när de försöker 

underlätta tillvaron för barnet. Föräldrarna oroar sig över att få en dålig relation till sitt barn. 

De får hantera och reda upp många jobbiga situationer, då familjen ofta är i 

upplösningstillstånd, än vad som är vanligt förekommande i andra familjer. Barnet med 

diagnosen ADHD behöver stöd och fungerande förhållningssätt från vuxna i sin omgivning så 

att de kan utvecklas i sin egen takt och må bra.  

I många vetenskapliga studier ligger fokus på barnet som har en diagnos eller en problematik. 

Det kan också handla om barnet i olika situationer exempelvis i skolan. Föräldraperspektivet 

saknas i hög grad och därför känns det angeläget att göra föräldrarnas röst hörd. Enligt 

Kadesjö (2007) är många föräldrar till barn som har diagnosen ADHD ofta uppgivna, har en 

känsla av otillräcklighet och tvivlar på sin föräldraroll. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa och diskutera föräldrars upplevelser av hur det är att 

leva med barn som har diagnosen ADHD. 

1.3 Metod 

I uppsatsen använde vi oss av intervjuer. Genom en narrativ ansats var syftet att lyfta fram 

föräldrar till barn med diagnosen ADHD genom att höra deras berättelser om hur det är att 

leva med barn som har diagnosen ADHD och hur föräldrarna skapar mening och 

sammanhang i sin vardag. Vi ville få en ökad kunskap om och förståelse för föräldrarnas 

upplevelser om hur det är att leva med barn som har diagnosen ADHD.   

1.3.1 Urval 

Sammanlagt intervjuades fem intervjupersoner vid fyra tillfällen, varav vid ett tillfälle deltog 

ett föräldrapar. Intervjupersonerna är föräldrar till barn som har diagnosen ADHD. Vi fick 

hjälp av en kurator i en verksamhet som hade insyn i den problematik vi eftersökte för att 

komma förbi sekretessen och för att nå ut till den målgrupp vi inriktade oss på. Ett 

bekvämlighetsurval genomfördes eftersom kuratorn hade tillgång till och kännedom om dessa 
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personer sedan förut. Kuratorn i den aktuella verksamheten tog första kontakten med 

intervjupersonerna och utgick under samtalet ifrån ett underlag som tillhandahållits av oss (se 

bilaga 2). Intervjupersonernas barn är idag i tonåren eller unga vuxna, vilket innebär att de 

intervjuade hade ett perspektiv bakåt och inte befann sig i en aktiv vardaglig föräldraroll på 

samma sätt som när barnen var små.  

1.3.2 Genomförande och bearbetning 

Den metod som valdes för datainsamling var narrativa intervjuer (Bryman, 2002) för att få 

fram livsberättelser som var mer fokuserade på intervjupersonernas perspektiv än på objektiva 

fakta. Intervjuerna inriktade sig på berättelserna och strukturen i det intervjupersonerna valde 

att berätta (Kvale & Brinkmann, 2009). Gemensam utgångspunkt för samtliga intervjuer var 

att använda tematiseringar för att kunna gruppera empirisk data som framkom under 

intervjuerna (Larsson, Sjöblom & Lilja, 2008). Sammanlagt utfördes fyra intervjuer varav vid 

ett tillfälle deltog ett föräldrapar, det vill säga totalt intervjuades fem personer. Två av 

intervjutillfällena var förlagda på neutral plats. De två övriga intervjuerna genomfördes i 

intervjupersonens hemmiljö eftersom de ansåg detta mest lämpligt. Vid respektive 

intervjutillfälle, som varade ca 1,5-2 timmar, var två av oss närvarande varvid den ena var 

huvudansvarig och den andra bisittare. Anledningen till att vi var två personer vid 

intervjuerna var för att inte vara i mer numerärt överläge gentemot föräldrarna än nödvändigt.  

Under samtliga intervjutillfällen användes ljudinspelning för att erhålla en korrekt beskrivning 

av berättelserna. Därefter transkriberades intervjumaterialet. Vidare sammanställde vi 

materialet, tolkade och analyserade varje intervju för sig utifrån tematiseringar som 

uppkommit under sammanställningen. Sedan jämförde vi intervjuerna med varandra för att få 

fram skillnader och likheter som föräldrarna upplevde och kände när det gällde exempelvis 

bemötande, nätverk, samhällsinsatser och hur familjens vardag kan se ut. Vi nöjde oss med att 

genomföra fyra intervjuer då vi kände att det var tillräckligt med material för att börja 

bearbeta texten. Vi använde citat från intervjuerna för att befästa och tydligt visa på 

situationer från förälderns och barnets liv och hur vi kom fram till våra tolkningar och 

slutsatser.   

1.3.3 Etiska aspekter 

Den första kontakten med intervjupersonerna togs av kuratorn vid aktuell verksamhet och 

redan då erhölls en första information om anonymitet, frivillighet att delta samt vilka personer 

som kommer ha tillgång till arbetsmaterialet (se bilaga 2). Även i början av varje intervju 
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informerade vi om konfidentialitet, hur arbetsmaterialet skulle behandlas och användas för att 

inte riskera att skada intervjupersonerna. För oss var det viktigt att poängtera att de alltid hade 

ett eget val när det exempelvis gällde medverkan och vad de valde att berätta. Föräldrarna 

befann sig under intervjun i en utsatt situation, vi visste inte hur erfarna de var att prata om sin 

familjs förhållanden och dessutom var vi relativt okunniga och oerfarna som intervjuare. Vid 

två av intervjuerna åkte vi hem till föräldern och som tillfälliga gäster i deras hem var vi 

medvetna om att de inte kunde resa sig upp och gå om situationen skulle bli överväldigande, 

något som däremot var möjligt om intervjun genomfördes på neutral plats. När intervjun var 

avslutad erbjöds möjlighet att kontakta oss om till exempel intervjun rört upp känslor och att 

vi i vår tur kunde slussa vidare till samtalskontakt.  

1.3.4 Metodproblem 

Vårt val att genomföra narrativa intervjuer medförde en del problem. Vi hade till exempel inte 

möjlighet att genomföra intervjuerna på samma plats och det kan ha påverkat det resultat vi 

fick, det vill säga förutsättningarna var inte lika vid respektive intervju. En annan svårighet 

var tidsbristen som gjorde att vi inte hade möjlighet till uppföljning och återkoppling med 

föräldrarna. Bristen på tid påverkade också hur många intervjuer som var möjliga att 

genomföra. Det tar tid att genomföra kvalitativa intervjuer och vi upptäckte att det krävdes 

extra mycket tid till transkribering. Under de narrativa intervjuerna kände vi att det var svårt 

att veta hur vi skulle förhålla oss, till exempel att inte bli för involverade, att inte styra och ta 

över samtalet och därför förstår vi att det krävs mycket träning av denna intervjumetod. En 

aspekt som var viktig att ha i åtanke var föräldrarnas förmåga att komma ihåg händelser och 

specifika situationer i detalj eftersom de låg långt tillbaka i tiden och det kan påverka 

föräldrarnas berättelser. I efterhand såg vi att vi kunde ha granskat den tidigare forskningen på 

ett mer kritiskt sätt för att få ut ytterligare material, i form av till exempel metodval, att 

använda i förhållande till vårt valda ämne.  

1.3.5 Kritik mot kvalitativ forskning 

Enligt Bryman (2002) har kritik riktats mot den kvalitativa forskningen, bland annat menar 

kvantitativa forskare att kvalitativa undersökningar i hög grad är för subjektiva. Det kan även 

vara svårt att få tillräckligt med information om resonemangen kring valet av område eller 

tema eftersom forskare inom kvalitativa undersökningar ofta börjar på ett öppet sätt. 

Egenskaper som t.ex. personlighet, kön och ålder hos forskaren påverkar troligtvis 

undersökningspersonen och utifrån detta blir det svårt att replikera resultaten från kvalitativ 
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forskning. Skillnader mellan vad en forskare tycker är viktigt och betydelsefullt jämfört med 

en annan kan också bidra till att det kan bli svårt att replikera en undersökning eftersom det 

ofta styrs av varje forskares intressen. Bryman (2002) skriver även att problem med 

generaliseringen betyder att intervjupersonerna i en kvalitativ undersökning inte är 

representativa för en population. Bristande transparens handlar om bristande insyn i 

forskarens val, planering, genomförande och hur man kommit fram till sina slutsatser i 

undersökningen. 
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2 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

2.1 Definition av ADHD 

Ett av två diagnossystem som används i Sverige idag är WHO:s manual (World Health 

Organization) ICD-10 (International Classification of Diseases), tionde upplagan från 1993. 

Den andra diagnostiska manualen är DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder), fjärde upplagan från 1994. Den sistnämnda har sitt ursprung i den amerikanska 

psykiatriska föreningen (Socialstyrelsen, 2002). DSM-IV som är den vanligaste manualen 

definierar diagnosen ADHD (Attention Deficits Hyperactivity Disorder) och anger även tre 

olika undergrupper av diagnosen ADHD:  

• ADHD som domineras av uppmärksamhetsstörning 

• ADHD med i huvudsak överaktivitet/impulsivitet  

• ADHD med en kombination av båda, det vill säga ADHD av kombinerad typ 

(Socialstyrelsen, 2004).  

Individens symtom växlar över tid och beror på vilken miljö som den befinner sig i. De 

individuella variationerna är stora på grund av att de mestadels åtföljs av andra svårigheter. 

Det kan till exempel handla om språksvårigheter, kognitiva svårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter (Beckman, 2004).  

 

Enligt Gillberg (2005) ingår i uppmärksamhetsstörningen bland annat problem med 

vakenheten, hög eller låg avledbarhet, koncentrationssvårigheter, låg uthållighet, svårighet att 

reglera aktiviteten och oförmåga att sitta still. I symtombilden kan även svårigheter att planera 

och bristande impulskontroll ingå, svårigheter med tidsuppfattning och svårt med korttids- 

och arbetsminne kan också betraktas som liknande problem. Gillberg har fått kritik av bland 

annat Kärfve för att han har en förmåga att ignorera resultat som lyfter fram hur de sociala 

faktorerna kan påverka vid neuropsykiatriska funktionshinder. Kärfve anser även att 

neuropsykiatrin är för enkelspårig när det gäller sökande efter biologiska förklaringar 

(Persson, 2003).  

 

Socialstyrelsens kunskapssammanfattning (2010) visar att vid diagnosen ADHD styr 

impulsiviteten individens handlande och den tänker sällan efter eller reflekterar över hur 

situationer kan lösas på bästa sätt, vilka konsekvenser som kan uppstå och hur omgivningen 

påverkas av detta. Barnet är ofta otåligt och har svårt att vänta på sin tur vilket kan leda till 
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negativa reaktioner hos omgivningen. Det hamnar ofta i riskfyllda situationer, har svårt att 

tänka långsiktigt och avleds lätt när något annat verkar mer spännande. Överaktivitet hos 

barnet yttrar sig genom att det rör sig och pratar mer än andra barn. Hos ungdomar 

kännetecknas överaktiviteten av rastlöshet och/eller otålighet. Aktivitetsgraden kan dock 

variera beroende på situation. 

2.2 Resiliens 

”Det engelska ordet ”resilience” betyder elasticitet, spänst, återhämtningsförmåga men även 

att klara av och hantera” (Iglum Rønhovde, 2006, s. 309). När en person upplevt motgång 

handlar det om att klara situationen, hur den hanterar denna utan att vika ned sig och 

förmågan att komma tillbaka. De inre förmågorna hos resilienta personer innebär att man har 

självkänsla, är medveten om sin självbild, sin inre styrka och tror på att man klarar av olika 

händelser och situationer. Dessa individer har ett konstruktivt förhållningssätt när det gäller 

att möta svårigheter i livet och de har en tämligen optimistisk livssyn. Fokus ligger på att 

använda sina resurser till att se det positiva i det som sker istället för att se det som ett 

misslyckande (Iglum Rønhovde, 2006). 

2.3 KASAM- Känsla av sammanhang 

Professor Aaron Antonovsky lanserade begreppet KASAM som handlar om att vissa individer 

klarar svåra situationer bättre än andra och har en förmåga att uppleva tillvaron som begriplig, 

hanterbar och meningsfull (Meeuwisse, Sunesson & Swärd, 2006). Antonovsky anser att de 

faktorer som gör individerna friska är mer intressant än de faktorer som gör individerna sjuka. 

Han beskriver detta perspektiv som salutogent, det vill säga ett hälsofrämjande synsätt 

(Karlsson, 2004). Enligt Meeuwisse et al. (2006) är en utgångspunkt i Antonovskys 

salutogena perspektiv att alla individer har tillgång till generella motståndsresurser, som till 

exempel jagstyrka, socialt stöd, kulturell tillhörighet och materiella resurser. Dessa generella 

motståndsresurser används för att hantera olika stressorer. Karlsson (2004) menar att om en 

individ har hög KASAM kan det leda till god hälsa, medan vid låg KASAM kan det resultera 

i ohälsa. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

 

Ett utgångsläge för val av tidigare forskning har varit att den har en tydlig koppling till vårt 

valda ämne och att den är relevant för hur det aktuella kunskapsläget ser ut idag kring 

diagnosen ADHD. Eftersom uppsatsen handlar om hur det är att leva med barn som har 

diagnosen ADHD utifrån ett föräldraperspektiv har fokus legat på tidigare forskning som 

handlar om just detta.  Ett annat utgångsläge när vi har valt forskning och litteratur har varit 

att ge läsaren en introduktion i vårt valda ämne. Vi har valt att presentera resultaten från dessa 

artiklar utifrån olika tematiseringar som vi menar är viktiga och intressanta för att på bästa sätt 

lyfta fram de mest väsentliga delarna ur artiklarna. Här nedan presenteras tidigare forskning 

om hur föräldrar till barn med diagnosen ADHD har upplevt sin vardag och tillvaro.  

3.1 Känslan av otillräcklighet, frustration och utanförskap 

Enligt Neophytou och Webber (2005) var tiden innan diagnosen särskilt svår för mödrarna 

eftersom de hade höga stressnivåer när de försökte hantera sina söners beteende. Mödrarna 

fick ständiga påminnelser om att deras barn misskötte sig och fick råd från olika håll hur de 

skulle uppfostra sina söner. De blev även bedömda hur de klarade sin föräldraroll utifrån hur 

deras barn betedde sig. Denna ständiga kritik och återkommande bedömningar gjorde att 

föräldrarna började ifrågasätta sin egen föräldraförmåga och de kände skuld, skam och 

frustration.  

 

As a mother I think it is very stressful. Very frustrating. If I had to sum it up in 

one word, it is just frustration all around. You go through periods where you 

feel completely inadequate because you can´t resolve it and because you are 

being pulled from here to here to try and fix, to try and get everything done 

that needs to be done for him (Peters & Jackson, 2008, s. 65). 

 

Samhället förväntar sig (Neophytou & Webber, 2005) att barn är väluppfostrade, men barn 

med ADHD-diagnos lever inte upp till dessa förväntningar. Detta gjorde mödrarna mer och 

mer nervösa och oroade.  De pendlade mellan känslan att de var skyldiga till barnets 

problematiska beteende och att det var något fel med barnet. Mödrarna upplevde att folk i 

allmänhet tyckte de var misslyckade som föräldrar när de inte kunde hantera barnet i en viss 

situation och kände sig då som dåliga mödrar. Det var inte ovanligt att släktingar, inte sällan 
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var det mormödrar, ansåg att mödrarna inte visste hur man skulle uppfostra sitt barn och att 

barnet behövde en fastare hand.  

 

It is difficult – like you don´t want to leave him where he is not welcome either. 

It is like well, is he welcome there and do I want to leave him there? So then 

you kind of feel well I don´t want to do that so I won´t leave him there and 

then you end up quite separated from them [family] (Peters & Jackson, 2008, 

s. 67). 

 

Det var många gånger jobbigt i sociala sammanhang då mödrarna fick lägga mycket energi på 

att skydda sönerna från att bli utstötta och negativt behandlande av andra. Det gjorde att 

mödrarna undvek sociala situationer för att slippa utsätta sig för sådana upplevelser 

(Neophytou & Webber, 2005). Lång vänskap utsattes för svåra prövningar och ibland 

upphörde den till mödrarnas besvikelse (Peters & Jackson, 2008). 

 

“She said, look I can´t do this anymore, I just can´t bear our children together anymore and 

she just wanted to have a relationship with me but leave our children out of it” (Peters & 

Jackson, 2008, s. 65).  

 

Peters och Jackson (2008) skriver i sin forskningsartikel att eftersom skolan ofta inte kunde 

tillhandahålla den hjälp som behövdes för att pojkarna skulle klara sina studier, kände 

mödrarna att de var tvungen att utbilda sönerna hemma. Det gjorde mödrarna oroliga att 

barnet skulle bli ännu mer beroende av dem och det skulle resultera i utanförskap eftersom 

pojkarna inte träffade kamrater i den omfattning som mödrarna ansåg att de skulle behöva. 

3.2 Tankar och känslor om diagnostisering och medicinering 

Oftast var det någon lärare (Neophytou & Webber, 2005) som tog upp problematiken och 

rekommenderade föräldrarna att kontakta en psykiatriker eller barnläkare. Mödrarna hade 

förtroende för lärarna och att de ville barnets bästa, men trots detta togs inte kontakt med 

läkare omgående. En utlösande faktor till att ta pojken till sjukvården för bedömning var en 

incident där pojkens beteende var särskilt jobbigt och aggressivt. Även föräldrarnas egen oro, 

barnets dåliga prestation i skolan och dess splittrade beteende gjorde att föräldrarna såg 

nödvändigheten i att få en utredning gjord. När sedan barnet blivit utrett och diagnostiserat 

rekommenderades medicin och mödrarna kände att det var den enda vägen att gå sedan de fått 
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information från sjukvården om diagnosen ADHD. Diagnosen gjorde att föräldrarna fick svar 

på beteendet och vad man kan göra för att förbättra situationen både i skolan och i hemmet för 

barnet. Mödrarna hade blandade känslor inför diagnosen, de upplevde lättnad att ha fått en 

förklaring till sonens beteende och att omgivningen inte kunde anklaga dem, och det gjorde 

att mödrarna inte hade skuldkänslor kvar i samma omfattning. Vid diagnostillfället 

informerade barnläkarna endast om diagnosen ADHD och dess troliga orsaker, men 

information om hur vardagen påverkas och hur man hanterar den saknades och det var 

mödrarna besvikna över. Enligt Peters och Jackson (2008) upplevde dock en del mödrar att de 

ångrade att utredning genomförts och att barnet fått en diagnos. De ansåg att det fanns liten 

förståelse för ADHD-diagnosen i allmänhet och om det fanns en annan förklaring till 

problematiken skulle den lättare accepteras. 

 

”If I had my time over, I wouldn´t tell the truth, I would just say, he was in a terrible accident 

and he´s lost his hearing and he´s partly deaf, so would you be nice to him” (Peters & 

Jackson, 2008, s. 66). 

 

En del mödrar anklagade sig själv för barnets ADHD-diagnos och kände skuld, men var 

osäkra på om det berodde på arv eller miljö (Peters & Jackson, 2008).  

 

Enligt Neophytou och Webber (2005) förbättrades pojkarnas beteende omgående vid 

medicinering, och det framgick av att beteendet blev mindre impulsivt, raseriutbrotten 

minskade och de blev mer uppmärksamma i skolsituationen. Mödrarna upplevde också att 

pojkarna var mer mottagliga för tillgivenhet. De blev mer accepterade av jämnåriga kamrater 

och samtliga presterade bättre i skolan. Familjen kunde även ha ett mer normalt liv och delta i 

sociala sammanhang och detta kändes betydelsefullt för mödrarna. Andra personers reaktioner 

var nu mer optimistiska när pojkarnas beteende var mer passande i samhället och det ledde till 

att mödrarna kände att situationerna runt barnet var mer bekväma och positiva. 

Medicineringen förbättrade livskvalitén för familjen och för barnet både hemma och i skolan. 

Tidigare hade mödrarna ofta blivit kallade till skolan på grund av barnets beteende, och detta 

skedde inte alls i samma omfattning som tidigare eftersom barnet nu kunde koncentrera och 

fokusera sig längre stunder på sina uppgifter vilket ledde till att det gick bättre i skolan. När 

barnet betedde sig besvärligt var det svårt för mödrarna att veta om det berodde på att 

medicinen var på väg ur kroppen, om doseringen var felinställd eller om det rörde sig om 

vanligt utagerande beteende. Neophytou och Webber (2005) menade att mödrarna behövde 
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hjälp med hur de skulle hantera det besvärliga uppförandet och fick det genom att delta i 

bland annat självhjälps- och föräldragrupper. På grund av sina arbeten hade mödrarna svårt att 

delta i dessa grupper, men där kände de att det fanns fler i liknande situation och de kunde 

dela erfarenheter samt ge varandra råd och stöd. Trots detta kände mödrarna att de hade behov 

av bättre tillgång till information om hur de skulle agera i akuta och oförberedda situationer. 

Egentligen ville inte mödrarna att deras söner medicinerade och orsaken till det var de 

negativa konsekvenser som följde med medicineringen. Bland annat förändrades pojkarnas 

personligheter, de blev känslomässigt låga och dämpade, och detta gjorde att mödrarna kände 

sig skyldiga när de gav pojkarna medicinen. En annan konsekvens var att pojkarnas aptit 

minskade vilket ledde till att föräldrarna ofta fick påminna dem att äta. Föräldrarna gjorde 

ibland uppehåll i medicineringen under helgerna på grund av de biverkningar som 

medicinerna gav med undantag om familjen till exempel skulle delta i något socialt 

sammanhang.  

3.3 En ständig kamp 

Mödrarna kände (Peters & Jackson, 2008) framförallt att de måste kämpa och föra sönernas 

talan när det gällde diagnostisering, medicinering, att barnet skulle få rätt behandling och en 

dräglig skolsituation. Mödrarna upplevde att lärarna inte förstod barnets behov och vad som 

var rimligt att förvänta sig och kräva av dem. 

 

They´re having a thing now at the school where each term, if your behaviour 

is really good and you wear school uniform each day and do your homework, 

you go up to the levels, bronze and silver and gold. He still can´t get to bronze 

level because he has the occasional day where he will talk out of turn in class. 

It´s not fair on the ADHD children if that´s the standard of behaviour that 

they´re expecting from them, that they can´t even have one off day the whole 

term (Peters & Jackson, 2008, s. 67). 

 

Eftersom barnet inte passade in i skolans mallar sökte en del föräldrar alternativa 

utbildningsvägar. En del av barnen fick gå i privata skolor istället för kommunala. Några av 

mödrarna upplevde att barnet fick sina behov tillgodosedda på ett bättre sätt vid de privata 

skolorna, medan någon mamma ansåg att de inte tog tag i beteendeproblem där heller. 
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3.4 Pojkarnas reaktioner 

Pojkarna accepterade inte sin ADHD-diagnos, (Neophytou & Webber, 2005) de kände sig 

utanför och inte som andra pojkar i sin ålder. Att ha en psykiatrisk stämpel påverkade 

pojkarnas självbild negativt. Ju längre tid de haft diagnosen desto sämre självförtroende och 

självkänsla fick de. Pojkarna upplevde också en personlighetsförändring när de medicinerade. 

Enligt Neophytous och Webbers (2005) artikel finns det omfattande dokumentation att det är 

skolan som tar initiativet till och föreslår att barnet skall uppsöka en psykiatriker eller 

barnläkare och därför rekommenderas att kurser angående diagnosen ADHD bör ingå i den 

ordinarie undervisningen vid förskollärarutbildningen Även enligt Peters och Jackson (2008) 

behövs mer utbildning men deras studie fokuserar mer på sjukvårdspersonal för att barnet ska 

få bästa möjliga vård. Sjukvårdspersonalens ökade kunskap leder också förhoppningsvis till 

att de på ett bättre sätt kan vägleda och stötta mödrar till barn med ADHD-diagnos så dessa 

föräldrar kan bibehålla en god hälsa. 

3.5 Genetiska orsaker 

Nyligen publicerades i en forskningsartikel att forskare funnit flera förändringar i arvsmassan 

hos ungdomar med diagnosen ADHD. Forskarna har särskilt tittat på gener som styr den 

tidiga utvecklingen i hjärnan. Hos barnen med diagnosen ADHD har forskarna funnit att små 

delar av generna hade fallit bort eller hakat upp sig. När jämförelser gjordes med barn utan 

diagnosen ADHD visade det sig att det var dubbelt så vanligt bland barn med ADHD-diagnos 

(Dagens Nyheter, 2010). Williams et al. (2010) visade i sin studie att de avvikande generna 

hittades bland annat vid en kromosom som tidigare har kopplats samman med både autism 

och schizofreni. De nya fynden tror forskarna kan ge nya läkemedel i framtiden. 
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4 ATT ANPASSA LIVET UTIFRÅN DIAGNOSEN – UR ETT 

FÖRÄLDRAPERSPEKTIV 

4.1 Presentationer 

4.1.1 Intervju 1 

Första intervjun genomfördes med två föräldrar varav pappan i familjen har diagnosen 

ADHD. I familjen ingår även tre barn. Det äldsta barnet är en pojke som idag är ung vuxen. 

Han fick sin ADHD- diagnos när han var sex år. Skoltiden för honom har varit tuff och han 

har under princip hela tiden haft assistent. Mellanbarnet i familjen är en flicka i 

gymnasieåldern och hon fick diagnosen ADHD när hon var cirka sju år. För henne har 

svårigheterna visat sig mestadels hemma där hon varit mer utåtagerande och hon har hela 

tiden fått kämpa under sin skoltid. Yngsta barnet är en pojke som är i högstadieåldern. Under 

hela skoltiden har även han haft det slitigt med hög frånvaro och han har stora 

sömnsvårigheter.  

4.1.2 Intervju 2 

Andra familjen består av en mamma, pappa och två barn. Intervjun gjorde vi med mamman i 

familjen. Flickan i familjen är äldst och pojken är några år yngre och de är båda unga vuxna. 

När flickan var ungefär 11 år fick hon diagnosen ADD (Attention Deficit Disorder), eftersom 

hon vid diagnostillfället var låg och nedstämd och saknade hyperaktivitet, men föräldrarna 

anser att hon var typisk för ett barn med diagnosen ADHD. Delar av skoltiden fungerade 

dåligt medan andra delar fungerade bra. Pojken fick sin ADHD- diagnos när han var sju år. 

Han har haft en jobbig skolsituation och under i stort sett hela skoltiden har han haft assistent.  

4.1.3 Intervju 3 

Tredje intervjun genomfördes med mamman i familjen och hon har tre barn. Pojken i familjen 

är äldst och han är idag ung vuxen. Han fick diagnosen ADHD när han var åtta år. Skoltiden 

var svår och han hade många assistenter och lärarbyten. Mellanbarnet i familjen är en flicka i 

gymnasieåldern. Hon fick sin ADHD- diagnos när hon var 17 år. Även hennes skolsituation 

har varit slitsam. Yngsta barnet i familjen har ingen problematik.  
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4.1.4 Intervju 4 

Fjärde intervjun genomfördes med en pappa och han har en dotter. Flickan är idag ung vuxen 

och fick diagnos ADHD när hon var ungefär 5 år. Problematiken under skoltiden har blivit 

tydligare desto högre upp i ålder hon kommit.  

4.2 Att finna mening och sammanhang i kaos 

Det som blir väldigt tydligt i alla intervjuer är en grundberättelse om kaos.  Låt oss först 

beskriva lite om hur detta kaos kan se ut. I familjerna uppstår dagligen mycket bråk, tjafs och 

tjat.  Det är av stor vikt att anpassa morgonrutinerna efter barnets behov för att i största mån 

undvika kaoset som annars följer när det gäller att få iväg barnet till förskola eller skolan. 

Detta kan exempelvis ske genom att barnets assistent kommer hem till familjen och hjälper 

till med morgonbestyren. När barnet ska lämnas på förskolan berättar föräldrarna att det 

uppstår återigen en kaotisk situation i och med att barnet inte vill separeras från föräldern 

eftersom det är hos den som barnet finner sin största trygghet. En förälder beskriver sina 

känslor kring denna situation:  

 

”Det var alltid kaos runtikring oss, när vi kom till dagis och när vi hämtade. Det var ständigt 

kaos och allt var upp och ner och ut och in och vi kunde inte begripa hur vi skulle göra”.  

 

Föräldrarna berättar att barnet ofta ställer frågor som: Vilken personal jobbar idag? Vad ska vi 

göra idag? Vilka barn är här idag? Barnet funderar kring dessa frågor eftersom det vill ha 

kontroll för att inte bli oroligt. Problem uppstår ofta eftersom barnet vistas i stora barngrupper 

och det leder till att barnet mår dåligt och därför protesterar. Att barnet inte mår bra påverkar 

naturligtvis föräldrarna. I skolan visar sig problemen vid byten av vikarier och/eller vid dåligt 

anpassad arbetsmiljö och pedagogik. Skolmiljön är ofta inte anpassad efter barnets särskilda 

behov av struktur och rutiner, det kan visa sig genom att barnet är mer under bänken, på 

bänken och är allmänt oroligt. Det är uppenbart att skolan är ett problem på flera sätt, något 

som många föräldrar intygar. En fråga som uppstår hos oss när föräldrarna berättar om 

problemen i skolan är om kaoset i skolan kan bero på svårigheterna i själva diagnosen ADHD, 

med impulsivitet, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter, och om det gör det svårare i 

en miljö där det krävs mycket av barnet. Eller kan bemötandet, anpassningen och hur barnet 

blir uppmärksammat bero på den okunskap och oförståelse som fortfarande finns för 

diagnosproblematiken bland både skolpersonal och andra föräldrar. En förälder berättar att 
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matsituationen för det mesta är mycket krävande, framförallt när barnet är litet eftersom det 

har svårt att sitta still och koncentrera sig på att äta och sortera bort störande intryck. En 

förälder berättar om hur matsituationen kan se ut: 

 

 Han hade alltid sin plats vid matbordet och jag satt bredvid. Han satt i sin 

stol och jag fick hålla fast honom med min arm istället för att binda fast 

honom, för annars stack han. Om det åkte förbi en bil utanför fönstret måste 

han springa till fönstret och titta tills den försvann. Det var sådant liv här, 

jämt, så var det alltid. Det var jättesällan han satt still.  

 

När barnet är på någon fritidsaktivitet berättar en förälder att det oftast behövs att någon 

förälder är närvarande för att minska risken att barnet tappar fokus. Vi anser att det påverkar 

barnet negativt genom att det inte får växa med uppgiften, få självförtroende och känna att 

”jag fixar det själv”. Det blir en svår balansgång för föräldern att förhålla sig till detta. 

Föräldern kan inte bara slappna av och glädja sig åt barnets prestationer utan känner press att 

ligga steget före och förhindra kaos. Vid läggdags beskriver flera föräldrar att barnet har svårt 

att ligga still, klättrar och kryper runt i rummet, vilket gör att föräldern känner sig som en 

klätterställning. Denna situation är ofta mycket tids- och energikrävande. Ibland har 

föräldrarna en känsla av att det är skönt när barnet är borta av olika anledningar och de kan 

spendera tid för sig själva, men trots det finns en oro för hur det ska bli när barnet kommer 

hem eftersom de vet att då blir det kaos igen. Vi menar att det är uppenbart att en familj under 

en dag präglas av kaos i många situationer, både i och utanför hemmet. Det är inte ovanligt att 

föräldrar som offrar allt för sina barn lätt glömmer bort och inte har tid att ta hand om sig 

själva och sina egna behov. Därför tror vi att föräldrar sinsemellan måste ha ett tillåtande 

klimat för att ge varandra tid för återhämtning och skapa mening i vardagen för att orka med. 

Om inte den tiden finns är det risk att de hamnar i utmattningsdepression eller skilsmässa och 

det är ett faktum som visat sig i några av berättelserna. Det kan låta paradoxalt att en 

berättelse om kaos skapar mening och sammanhang. Men det gör den eftersom föräldrarna 

när de i efterhand ser på vardagens kaos och oförutsägbarhet verkar ha accepterat sin situation 

och de hittar sitt sätt att hantera situationer utifrån familjens egna förutsättningar. Vi uppfattar 

att föräldrarna har funnit KASAM, det vill säga en känsla av sammanhang, utifrån att de gör 

tillvaron begriplig, meningsfull och hanterbar. En förälder säger: 
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”Jag tror bitterhet är den värsta sjukdom som finns, jag tror man blir sjuk av det. Att tänka 

på varför det skulle drabba mig, ja hellre mig då som klarar av det än någon annan”.  

 

Citatet visar på förälderns förmåga till resiliens. Föräldern använder sina resurser och inre 

styrka samt lyfter fram det positiva i situationen och hur den ska hanteras. Vi anser det viktigt 

att föräldrar berättar om hur kaos skapar mening och sammanhang i deras liv för att andra ska 

förstå hur det kan se ut i en vardag som präglas av detta. Det syns tydligt i föräldrarnas 

berättelser att de många gånger möts av okunskap och oförmåga från allmänheten och 

nätverket när det gäller att sätta sig in i föräldrars kaotiska situation. 

4.3 Berättelsen om att ständigt leva i nuet  

Hur hanterar föräldrar sin levnadssituation med barn som har ADHD? Hanteringen av barnets 

svårigheter pågår genom en ständig process av anpassning till den situation som gäller just nu 

runt barnet. En förälder till ett barn med diagnosen ADHD tvingas i hög grad leva bara här 

och nu och försöka ha kontroll på det akuta och den enda framtidsaspekten är att förebygga 

kaos. Inget verkar förändras, varje dag är ett helt nytt nu utan koppling till gårdagens då. 

Föräldrarnas situation gör att de uppslukas av nuet och inte tar sig tid att reflektera över det 

som varit och tänka på framtiden. Att vara aktiv och drivande, använda verktyg som 

professionella yrkesutövare lärt ut, hitta egna strategier och kämpa för barnet, berättar 

föräldrarna är ett sätt att klara av vardagens påfrestningar och det skapar mening och 

sammanhang. Det kan till exempel vara att föräldern kämpar för att barnet ska få en dräglig 

skolsituation genom att det får göra muntliga prov istället för skriftliga och ha en bestämd 

plats i klassrummet. De elementära behoven, som till exempel sömn och mat, blir inte 

tillräckligt tillgodosedda på grund av att barnet ofta har sömnsvårigheter, har problem med 

tidsuppfattning och inte alltid har hungerkänslor. Barnet blir då ännu mer oroligt, rastlöst och 

aktivt, vilket leder till att det får svårare att koncentrera sig.  I vardagen är rutiner en viktig 

och stor del för att det enligt föräldrarna ska fungera bättre, men för barnet med denna 

problematik finns svårigheterna fortfarande kvar. En förälder uttrycker: 

 

”Fast vi hade rutiner och gjorde samma saker varje dag så var det som om allt var nytt varje 

gång som till exempel borsta tänderna, duscha med mera”.  

 

Eftersom barnet har svårt att förhålla sig till begreppet ”skynda sig” måste föräldrarna ständigt 

planera, strukturera och anpassa tillvaron för att hinna med det som ska göras.  
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”Om man sa någonting om att man behövde skynda sig, det existerade inte, utan jo kanske 

just då, men sen var det ju borta bara man hade vridit på huvudet”. 

 

För att underlätta nya situationer för barnet försöker föräldrarna ta initiativ och ligga ett steg 

före, men ibland ändras förutsättningarna och då hamnar de på ruta ett igen. Till exempel när 

barnet ska byta skola hälsar det på sin blivande klassföreståndare och bekantar sig med 

skolmiljön, men vid skolstart har förutsättningarna ändrats och klassföreståndaren har bytts ut. 

Föräldrarna känner att allt jobb som har lagts ned på denna förberedelse är bortkastad. 

Eftersom barnet är spänningssökande och ofta styrs av impulser är föräldrarna alltid på spänn 

och beredda på att något kan hända, till exempel kan inte barnet lämnas ensamt vid en 

busshållplats utifall något fångar barnets uppmärksamhet på andra sidan och det rusar över 

vägen. När en situation har känts för övermäktig beskriver en förälder: 

 

”Ibland har jag velat sätta ut barnet på bron och låst dörren och aldrig släppa in det något 

mer”. 

 

Enligt föräldrarna är det svårare att behålla rutinerna under semestrarna eftersom 

förutsättningarna förändras och det gör att hela situationen blir påfrestande för barnet och den 

övriga familjen. I en berättelse uppger en förälder att tillvaron bör anpassas utifrån barnets 

önskemål och behov då kan semestrarna fungera bra. Vid till exempel husvagnssemester 

fungerar det bättre i och med att man har sin fasta punkt med sig. För att hantera sin 

livssituation med planering, strukturering och anpassning som tar mycket kraft och energi hos 

föräldrarna använder de sig av olika sätt till återhämtning. Märkbart är att dessa föräldrar har 

ett ständigt stresspåslag och är i ständig jour. Det har visat sig i berättelserna att föräldrarna 

försöker ta sig tid att hitta andningshål utanför hemmet istället för i hemmet där föräldrar i 

vanliga fall ska finna tid för återhämtning. Det kan handla om att gå ut i skogen, vara på 

gymmet och delta i föräldragrupper. För dessa föräldrar kan även arbetsplatsen vara ett ställe 

att hämta energi och kraft. Dessvärre upplever vi att återhämtning är något som föräldrarna 

sällan har tid med och det är vår erfarenhet, efter att lyssnat till flera berättelser, att dessa barn 

har en starkare beroendeställning till sina föräldrar än andra barn utan ADHD. Det beror på att 

barnet har vissa svårigheter på grund av sin ADHD-diagnos som gör att föräldrarna behöver 

kontrollera och finnas till hands för barnet. Genomgående handlar förälderns roll om att 

”ligga steget före”, ha struktur i vardagen och sätta barnets behov före sitt eget. Allt detta gör 
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föräldern för att underlätta sin situation och undvika energikrävande situationer. Vi ser att det 

är positivt att föräldrarna har hittat egna individuella strategier för återhämtning.  

4.4 Berättelsen om att bli sedd 

Kontexten som föräldrarna befinner sig i innebär många möten med människor, såväl 

professionella som personer i den nära omgivningen.  

4.4.1 Samhällsinsatser 

De verksamheter en förälder till barn med diagnosen ADHD kommer i kontakt med kan vara 

många, till exempel Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Försäkringskassan, socialtjänsten 

och intresseföreningar. Föräldrarna menar att kontakter med en del av dessa verksamheter kan 

många gånger kännas komplicerade och byråkratiska och det tar mycket tid och energi från 

dem. Det är uppenbart för oss att vårdbidraget har haft stor betydelse för flera föräldrar och de 

betonar att de har blivit hjälpta av det både ekonomiskt och praktiskt.   

 

Det är ju jättestor skillnad i pengar alltså, enormt stor skillnad. Så jag kunde 

ju jobba lite mindre en period, några timmar mindre i veckan och komplettera 

det med vårdbidraget för att vara hemma. För det gick ju inte att vara på 

fritids för bara skoldagen tog ju på deras ork. Men sen har det ju hårdnat 

rejält alltså [vårdbidraget]… 

 

Den specialiserade kunskapsnivån inom dessa organisationer visar sig i stor utsträckning 

genom att bemötandet är mer bekräftande och förstående när det gäller denna problematik. 

Vid ett möte med en av dessa instanser berättar en av föräldrarna: 

 

 ”För första gången fick vi höra att det inte var vi som hade gjort något fel”.  

 

Föräldrar upplever att de ser en förändring av attityder hos handläggare och behandlare när 

diagnosutredningen av barnet har gjorts och presenterats. Efter fastställandet av diagnos är 

bemötandet ett annat och föräldrarna blir mer tagna på allvar. En del av föräldrarna beskriver 

att de ibland påverkas av verksamheternas höga arbetsbelastning och det yttrar sig till 

exempel genom byte av handläggare, långa väntetider och svårigheter att nå personalen. Det 

är inte ovanligt att föräldrarna själva får ta initiativ till möten med verksamheterna. Vi menar 

att byten av handläggare gör att dessa föräldrar måste vända ut och in på sig själva för att de 
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återigen hamnar på ruta ett och behöver förklara sin situation ytterligare en gång. I 

föräldragruppen råder ett tillåtande klimat där föräldrarna kan visa sin maktlöshet, förtvivlan 

och frustration över sin situation och känner där stöd, bekräftelse och tillhörighet. Där kan 

föräldrarna uttala sina tankar, ingen tar det bokstavligt och förstår att det är ett sätt att uttrycka 

sin frustration. 

 

I föräldragruppen kan man säga vad som helst utan att någon höjer på 

ögonbrynen och de vet vad man menar… jag tar ungen i fötterna och dänger 

den i väggen… för man blir så maktlös, man blir så frustrerad och förtvivlad... 

4.4.2 Förskola och skola 

Föräldrarna upplever att i förskolan och skolan finns skiftande kunskap om ADHD-

problematik och det visar sig i hur personalen bemöter föräldrarna. Ofta möts de av okunskap, 

oförståelse, fördomar och upplever att de inte blir lyssnad till. Någon förälder upplever möten 

med skolan som rena rättegångar fyllda med maktkamp och prestige och barnets bästa sätts 

inte i fokus. Barnet passar inte in i förskolans och skolans mallar av hur ett barn ska agera och 

prestera. Det kan till exempel handla om en ovilja från skolans sida att läsa en utredning från 

barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) därför att man inte tror på den typen av utredningar. 

Känslan som en förälder får är:  

 

”Skolan har en tendens att lägga över allt på familjen, man ser inte sin roll i det hela och 

framförallt om man som förälder ställer krav och ifrågasätter, då är man inte populär”.  

 

”Som förälder letar man ju inte fel hos sitt barn utan när man kommer och säger att det är 

något som inte stämmer tycker jag att man ska ta det på djupaste allvar”. 

 

Föräldrarna beskriver skoltiden som frustrerande och fylld av förtvivlan. En återkommande 

liknelse i en berättelse är upplevelsen av en ”vi och dom”-känsla. Det är genomgående i flera 

berättelser att föräldrarna upplever att ingen lyssnar, bekräftar, ger stöd och samarbetar för 

allas bästa. Vi menar att om skolan lyssnar mer på föräldrarna leder det troligtvis till att barnet 

fungerar bättre i skolan och på så vis underlättar situationen för många berörda. Trots att 

många av föräldrarna ser problem i bristande samarbetsförmåga med bland annat skolan finns 

det föräldrar som anser att det ändå har fungerat förhållandevis bra. Utifrån det drar vi 

slutsatsen att det finns många orsaker till hur föräldrarna upplever sin situation med barnet. 
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Det kan handla om vilken skola barnet går på, personalen som jobbar där, skolans ekonomi 

och resurser och hur skolledningen förhåller sig till problematiken. Vi uppfattar att föräldrarna 

är i beroendeställning och vill inte bråka för mycket med till exempel skolan. Då är risken att 

föräldern förstör för barnet genom att personalen för över känslan de har för föräldrarna på 

barnet. Några föräldrar berättar att anmälningar gjorts till Skolverket angående deras barns 

skolsituation. I dessa fall har Skolverket gett föräldrarna rätt men hjälpen kom inte deras barn 

tillgodo eftersom beslutet kom så sent i barnens skolgång. Trots det berättar föräldrarna att de 

känner upprättelse, bekräftelse och att anmälningarna förhoppningsvis kan gagna något annat 

barn. Dessa känslor anser vi ger föräldrarna mening och sammanhang eftersom de ser det 

positiva i situationen och gör den hanterbar. Många barn har idag diagnos och det blir allt 

vanligare med en sådan. Föräldrarna efterlyser och även vi anser att om det finns en 

obligatorisk kurs i neuropsykiatriska funktionshinder i förskollärar- och 

grundskollärarutbildningen behöver föräldrarna inte kämpa lika mycket. Då har personalen 

mer kunskap och förhoppningsvis mer förståelse. Det är mycket fokus på problemen och det 

negativa kring barnet med diagnosen ADHD men det finns tillfällen där man blir lyssnad till 

och får adekvat hjälp. Det är vanligt att det är föräldrarna som känner att något inte stämmer 

men det händer även att till exempel förskolepersonalen signalerar om problematiken kring 

barnet.   

4.4.3 Nätverk 

De personer som oftast ingår i nätverket runt familjen, utöver exempelvis skola, BUP och 

genom fritidsaktiviteter, är någon mor- eller farförälder, syskon och några vänner som är 

närmast familjen. Men dessa personer försvinner enligt föräldrarna ofta eftersom barnet 

många gånger är hyperaktivt och påfrestande. Vi tror det kan skapa en känsla av utanförskap 

för både barn och föräldrar då en del föräldrar berättar att de medvetet inte utsätter sig för 

olika sociala sammanhang och håller sig därför hemma. Vi menar att det i förlängningen kan 

leda till någon form av isolering och utsatthet. Ett konstaterande vi gör är att nätverk finns 

men det används sällan eftersom nätverket inte orkar vistas i miljön runt barnet med 

diagnosen ADHD. 

 

”Situationen runt mina barn har lärt mig att skita i vad andra tycker, men det kan man ju 

inte, för alla runtomkring oss har ju tyckt”. 
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Föräldrarna berättar att det många gånger finns en annan uppfattning hos den äldre 

generationen om hur barn ska uppföra sig och den kolliderar med hur deras barnbarn agerar. 

Till exempel vid matbordet när barnet inte kan sitta still och äta i lugn och ro har föräldern en 

åsikt och någon i nätverket en annan. Det nätverk där föräldrarna känner sig förstådda består 

ofta av andra föräldrar till barn med liknande problematik. Dessa finner de i olika sorters 

intresseföreningar, men även de olika offentliga verksamheterna kan erbjuda föräldragrupper 

som riktar sig mot denna målgrupp. Föräldrarna upplever att andra föräldrar som inte har barn 

med denna problematik många gånger inte har kunskap och tenderar att se barnet med 

diagnosen ADHD som ouppfostrat. När en förälder till ett barn med ADHD-diagnos anförtror 

sig till dessa föräldrar möts de ofta med orden: 

  

”Min unge är också lite stökig och bråkig ibland”.   

 

Vi upplever att föräldrarna känner sig arga, besvikna, frustrerade och missförstådda över ett 

sådant bemötande och föräldrarna berättar att det leder till att de slutar anförtro sig till andra 

på till exempel arbetsplatsen. En fråga vi ställer oss när vi får höra föräldrarna berätta om 

detta scenario är, hur de skapar en känsla av mening och sammanhang i sin vardag när man 

befinner sig i sådana situationer. Vi menar det kan bero på okunskap och föräldrarna lär sig 

hantera situationen genom till exempel välja att inte utsätta sig för den. I längden kan 

föräldrarna komma till insikt om att det ofta rör sig om okunskap och inte illvilja och blir 

förhoppningsvis inte lika upprörda över ett sådant bemötande. 

 

I familjerna där det finns barn som har diagnosen ADHD beskriver föräldrarna att risken är 

hög för slitningar syskonen emellan. Om dessutom fler syskon i familjen har en diagnos eller 

flera kan det bli ännu mer problem. Diagnoserna kan göra att barnet blir egocentriskt och har 

svårt att förstå andras känslor, en förälder uttrycker att rollen då blir att tolka, medla, försvara, 

förklara och försöka reda upp. Föräldrarna berättar att barnet med diagnosen tar mycket tid 

och kraft från dem och därför är risken stor att de andra syskonen i familjen försummas. Vi 

ser att det inte är ovanligt att situationen kan resultera i skuldkänslor och dåligt samvete hos 

föräldrarna gentemot de andra barnen. Det kan leda till ytterligare en börda för föräldrarna att 

bära som skulle kunna undvikas om familjen haft ett fungerande nätverk. Ett exempel på när 

föräldrarna förbisett ett syskon i familjen är när de upptäcker att syskonet inte kunde läsa trots 

att det gått flera år i grundskolan. Barnet med diagnosen ADHD fick stor del av 

uppmärksamheten och därför kom syskonet i skymundan.  
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4.5 Skuld- och skamberättelsen 

Föräldrar som lever med barn som har diagnosen ADHD upplever många olika känslor. 

Några som är återkommande i föräldrarnas berättelser är skuld och skam. Det är något som 

exempelvis allmänheten, skolan och andra föräldrar bidrar till. Fokus ligger i hög grad på det 

som inte fungerar runt barnet och hur andra påverkas av det. Föräldrarna till barn med 

diagnosen ADHD klargör för oss att de ofta får stå till svars och förklara barnets beteende för 

andra och konsekvensen blir en känsla av skuld hos föräldrarna. Exempelvis är det när de får 

ta emot klagomål om hur deras barn har utsatt andras barn för bråk, förstörelse eller annat. Ett 

annat exempel är när barnet kastade lera på en assistent i skolan och föräldrarna till barnet blir 

tvungna att åka dit och be om ursäkt. Utifrån det drar vi slutsatsen att de olika klagomålen är 

exempel på något som skapar skuld och skam hos både föräldrarna och barnet. En fråga som 

uppstår är hur mycket press omgivningen lägger på föräldrarna, eftersom vi anser att det kan 

leda till ännu ett tillfälle där föräldrarna får förklara och försvara sitt barns beteende. Eftersom 

föräldrarna är så medvetna om situationen kring sitt barn menar vi att de inte bör bli påminda 

om denna gång på gång, och det är viktigt att skolan tar sitt ansvar för att inte skuldbelägga 

föräldrarna ytterligare. En stor del av föräldrarnas oro ligger även i att barnet känner skam 

över sitt beteende och hur det kan påverka barnet på sikt. Förhoppningsvis är begreppen skuld 

och skam något som föräldrar inte behöver känna i samma utsträckning idag eftersom 

kunskapsläget blivit större och både professionella och personer i omgivningen får lära sig 

hantera situationen mer ofta. Samtidigt anser vi att skuld- och skamkänslorna är individuella 

och beror på flera faktorer som till exempel acceptans i familjens nätverk, vilken skola barnet 

går i och vilka professionella föräldrarna möter.  

4.6 En känsla av frustration och förtvivlan men även stolthet och glädje 

Genom att ta del av föräldrarnas berättelser har vi lärt oss att livet som förälder till barn med 

ADHD-diagnos inte alltid är enkelt. Det förekommer en känsla av tvivel på föräldraförmågan, 

att man är en värdelös förälder och har svårigheter att läsa av vad barnet vill. En frustration 

över att inte förstå barnet, vad det tycker, känner, tänker och gör kan resultera i att föräldrarna 

känner sig som dåliga föräldrar. Exempelvis berättar en förälder att när barnet vrålar och är 

missnöjt saknas tillvägagångssätt för hur barnets behov ska tillfredställas. När diagnosen 

fastställts på barnet känner föräldrarna en lättnad, en förståelse och det blir en förklaring till 

barnets beteende och problematik. Det leder till att föräldrarna inte längre känner sig som 

värdelösa föräldrar i samma omfattning som tidigare. När föräldrar är i kontakt med aktuella 
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verksamheter och med allmänheten händer det att de blir ifrågasatta, känner sig utpekade och 

gång på gång utredda. En förälder uttrycker: 

 

”Jag är så jävla trött och det är en jäkla psykisk anspänning”.  

 

Det finns en önskan från föräldrarna att hellre göra andra saker med barnet än att lägga tid och 

energi på byråkrati och hur andra uppfattar dem. Vi märker att det inte är ovanligt att 

föräldrarna blir frustrerade och arga när andra föräldrar jämför sig med dem. En förälder 

säger: 

  

”Jag blir så förbannad när jag ofta får höra att andra föräldrar säger: men så är det hos oss 

också”. 

 

En förälder anser att det är viktigt att lyssna på föräldrarnas åsikter om barnet eftersom de har 

kunskapen om och en helhetsbild av barnets problematik och behov. 

 

”Det är vi som ser det och vi som lever med det”. 

 

Som nämns ovan är nätverket ofta bristfälligt runt familjerna och konsekvensen blir ibland 

svårigheter med barnvakt, begränsningar i stöd och en känsla av ensamhet hos föräldrarna. Vi 

konstaterar att det på många sätt är en ständigt pågående känslomässig process att leva med 

ett barn som har diagnosen ADHD. Det handlar om med- och motgångar, ilska, glädje, 

ledsamhet och stolthet men det är samtidigt en sorgeprocess som föräldrarna går igenom. I 

föräldraparet upplever pappan som har diagnosen ADHD skam medan mamman snarare 

upplever diagnosen ADHD som en sorgeprocess. Kan mammans reaktion bero på att hon 

själv inte har diagnosen ADHD och därför inte känner skam, medan pappan utgår mer från 

egna erfarenheter? En annan förälder känner skuld för vad den gett barnet i arv och en oro 

kring hur det kommer att påverka barnet i livet. En förälder uttalar: 

 

”Det är en enorm sorg i det hela [diagnosen], men den måste man komma igenom och så 

måste man försöka hitta vägar att leva och hantera situationerna”. 

 

I ovanstående citat upplever vi att föräldern har en känsla av sammanhang (KASAM). Vi 

uppfattar att föräldern har en hög KASAM eftersom vi ser att föräldern använder delar av sina 



 

 

 

24

generella motståndsresurser i form av bland annat stark jagstyrka för att hantera situationen. 

Det är uppenbart att föräldrarna ofta får höra mycket negativt och nedlåtande saker om sina 

barn i olika möten och situationer. I berättelserna märker vi att det trots detta lyser igenom hur 

stolta föräldrarna är och hur viktigt de tycker det är att lyfta fram alla positiva egenskaper som 

barnet faktiskt har. Vi uppfattar några av föräldrarna som resilienta eftersom de bland annat 

hittar strategier att hantera sin egen och familjens livssituation. När det gäller många 

professionella önskar föräldrarna en större förståelse för vikten av att fokusera på det positiva 

både gentemot föräldrar och barn. Det tycker vi är en värdefull egenskap som kan leda till att 

både barnet och föräldrarna får en annan syn på diagnosen och hur den yttrar sig. Enligt 

föräldrarna tenderar skolan att lägga över ansvaret på dem och skolan skyller barnets beteende 

på hemsituationen när de inte själva kan hantera den inom verksamheten. En förälder 

formulerar känslan över skolsituationen på följande sätt:  

 

 ”Men skolan framför allt var ju ett helvete för honom och för oss”. 

 

Genomgående i samtliga berättelser är sömnsvårigheter ett vanligt problem hos barn med 

diagnosen ADHD. Det kan till exempel handla om att barnet har problem att somna eller 

sover korta perioder. Följden av det blir att föräldrarna inte känner sig utvilade, har ett 

ständigt stresspåslag och mycket press på sig för att få barnet att vara utsövd för att orka 

tillgodogöra sig det som krävs av dem i skolan. Det kan till exempel vara när barnet har sovit 

dåligt och kommer trött till skolan. Läraren menar att barnets trötthet beror på att det inte gått 

och lagt sig i tid och förstår inte hur barnet och föräldrarna kämpar varje kväll för att det ska 

fungera. En annan situation som har med skolan att göra är när föräldrarna ska lämna och 

hämta. Personal eller andra föräldrar har åsikter om hur barnet har uppträtt under dagen och 

även detta ger ett stresspåslag och föräldrarna gruvar sig och känner ett obehag för att utsätta 

sig för det gång på gång. Liknande känslor beskriver föräldrarna uppstår när det till exempel 

gäller föräldramöten, examen och fritidsintressen. Även barnet är medvetet om hur det 

påverkar familjen och omgivningen med sitt beteende, enligt en av föräldrarna har ett barn vid 

något tillfälle uttryckt:  

 

”Jag är inte bra på någonting, bara en sak. Man kan i alla fall vara bäst på att vara sämst 

och det är jag”.  
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Det är något som föräldrar upplever är svårt att höra. Föräldrarna berättar att barnet med 

diagnosen ADHD känner sig utpekad, utsatt och bråkig och det blir hela tiden bekräftat i den 

känslan. Vi menar att barnet försöker leva upp till den negativa bilden där den får bekräftelse 

och det blir på så vis en svårighet för föräldrarna att motverka denna och stärka barnet. När 

det gäller föräldrarna anser vi att det kan bli en slags självuppfyllande profetia och risken blir 

att de till slut identifierar sig själva och barnet i den negativa bilden. Det finns tillfällen när 

familjen möter personal inom verksamheter som bekräftar dem och förstår deras utsatta 

situation och problematik. Det visar sig till exempel genom att de anpassar verksamheten 

utifrån barnets behov. I något fall har en personal ändrat uppfattning om familjens situation 

och uttalat det och har på så vis gett föräldrarna upprättelse. Det finns fördomar om att 

medicinera ett barn med diagnosen ADHD och det har framkommit i berättelserna att även 

bland föräldrar finns fördomar mot medicinering. Många av fördomarna tror vi beror på att 

informationen inte alltid är tydlig med vad medicinen innehåller och vad medicineringen 

innebär. Av många människor i samhället är medicineringen vid ADHD sammankopplad med 

narkotika. En förälders reaktion på förslaget om medicinering av barnet är:   

 

”Hur mycket ska man droga sin unge”? 

 

Allteftersom andra föräldrar i samma situation har provat medicinera sitt barn med diagnosen 

ADHD och anser att det fungerar bra, berättar föräldrarna att de lättare tar till sig fördelarna 

med medicinering. Ett resonemang som en förälder delger oss är följande:  

  

”Om jag visste att mitt barn hade diabetes eller hjärtfel skulle jag vägra barnet att ta medicin 

då”? 

 

Det framkommer att det finns en oro hos föräldrarna om vad som kommer hända med barnet i 

framtiden, i dagens hårda klimat där det är viktigt med utbildning för att få jobb. Även om det 

kan vara en lättnad när barnet flyttar hemifrån har föräldrarna ändå svårigheter att slappna av 

och det finns en undran över hur barnet ska klara sig när det flyttat till annan ort och för hur 

vardagen ska fungera i övrigt. När barnet är äldre kan föräldrarna ändå inte släppa kontrollen 

utan är med i barnets vardag och dubbelkollar. Det finns en önskan hos föräldrarna att barnet 

ska vara mer självständigt och inte känna att bara föräldrarna står för tryggheten. En fundering 

som finns hos en förälder är: 
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”Hur mycket ansvar ska man ge barnet när man samtidigt vet att det är så flokigt [virrigt och 

rörigt]”?  

 

Föräldrarna är medvetna om att de har kommit till ett nytt skede i föräldrarollen när barnet 

blir äldre och ansvaret blir troligtvis mindre, men det kommer alltid att finnas där. På en del 

av föräldrarna märker vi i berättelsen att när de resonerar kring framtiden berättar de å ena 

sidan att det är med lättnad som barnet klarar sig mer själv, å andra sidan uttalar de även att de 

måste ringa och dubbelkolla om de till exempel betalar räkningarna i tid. Det lyser igenom att 

det blir en svårare process än vad de uttrycker att släppa på ansvaret och lita på att barnet kan 

hantera sin vardag mer självständigt. Det har varit ett hårt jobb under hela processen och är 

det än idag förklarar många föräldrar.  

 

”Man får leva för att barnen mår så bra som möjligt och då överlever de andra runt omkring 

också. Men det tar ju tid innan man kommer på vad som är det bästa”. 

 

Det är uppenbart att situationen kring ett barn med diagnosen ADHD väcker många känslor 

och det hanterar föräldern utifrån sina förutsättningar. Vid kontakt med olika 

samhällsinstanser får ofta föräldrar inte höra om barnens positiva sidor men trots det är 

föräldrarna stolta över sina barn och betonar hur härliga de är. Föräldrarna har sett hur deras 

erfarenheter har lett till egen personlig utveckling i form av att de blir mer toleranta, ödmjuka 

och vidsynta. Erfarenheten leder även till att föräldrarna lär känna nya människor som de inte 

skulle ha träffat annars. Vi tycker det är beundransvärt hur föräldrar till barn med diagnosen 

ADHD skapar mening och sammanhang genom sin personliga utveckling i tillvaron. De visar 

oss i sina berättelser att de struntar i vad andra tycker, klarar mer än vad de tror, de ger aldrig 

upp och de har lärt sig mycket av sina barn och är stolta över dem.    

4.7 Att skapa mening i backspegeln  

En del i att skapa mening och sammanhang i rollen som förälder till barn med diagnosen 

ADHD, handlar om att reflektera över hur till exempel bemötande, anpassning, 

förhållningssätt, stöd och förståelse för problematiken borde ha varit istället, vad som 

saknades och vilka fel olika aktörer gjorde. I avsnittet nedan redovisar vi intervjupersonernas 

tankar angående detta. 
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Det är tydligt att föräldrar som lever med barn som har diagnosen ADHD har många 

erfarenheter och idéer att dela med sig av till andra. Föräldrarna har önskemål om tidig insats 

och tidig fastställd diagnos. De anser även att det är viktigt med medicinering och vara lyhörd 

eftersom det kommit många nya sorter som måste provas ut och ställas in. Medicinering kan 

underlätta för barnet att hantera sin tillvaro bättre och på så vis tror vi det blir en bättre 

situation även för föräldrarna. Genomgående i berättelserna förstår vi att beslutet om 

medicinering har varit svårt i och med att det funnits mycket fördomar både från föräldrarna 

själva och från samhället i övrigt.  Det anser vi är ytterligare en aspekt på en svårighet 

föräldrarna ställs inför. Vi menar att föräldrarna får tänka ett varv extra för att barnet ska få 

det så bra som möjligt i det långa loppet, och barnet själv kan bestämma över sin 

medicinering och situation.  

 

Det är även relevant för omgivningen att ha vetskap om barnets diagnos och problematik för 

att kunna bemöta barnet utifrån dess förutsättningar. Föräldrarna framhåller att samordning 

mellan alla inblandade parter till exempel kommun, landsting och föräldrar ska fungera bra 

och att de bör jobba i team med regelbunden uppföljning samt att kontakt enbart behöver tas 

med en person och inte hela teamet. De anser även att kommunikation är en väsentlig del för 

att samordningen ska fungera tillfredställande. En förälder med egen diagnos betonar att det 

är viktigt att anpassa informationen med bland annat minnesanteckningar utifrån allas 

individuella behov. Vi kan urskilja i föräldrarnas berättelser att det är en lättnad för många när 

barnet får en diagnos för då får föräldrarna ”svart på vitt” att de inte är dåliga föräldrar och 

har ett ouppfostrat barn. Samtidigt uppfattar vi att föräldrarna skuldbelägger sig själva och 

känner att det finns en risk att barnets problematik har uppkommit på grund av det genetiska 

arvet. En erfarenhet en förälder delger oss under sin berättelse är att vid nya kontakter med 

verksamhetspersonal är det bra att vara förutseende och förbereda barnet genom att bland 

annat skicka foton via till exempel sms eller e-post för att underlätta framtida kontakt. 

Samtliga föräldrar anser att det i skolan är viktigt att uppmärksamma och ta vara på barnets 

kompetens och anpassa pedagogiken efter barnets behov. En förälders förslag på hur barnets 

behov kan anpassas till dess kompetens och hur den blev bemött av skolan: 

 

”Han är superkreativ i fråga om film, alltså skapande överhuvudtaget. Då bad jag på skolan 

att han skulle få göra sina redovisningar via film… nä, vi har ingen sådan utrustning, det har 

vi aldrig gjort förr…”. 
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I ovanstående citat kan vi konstatera att skolan inte alltid tar fasta på barnets kompetens och 

behov. Det behöver inte alltid vara kostsamma åtgärder utan kan handla om att ta vara på 

befintliga resurser och använda dem på ett kreativt sätt. Föräldrarna poängterar att det är 

viktigt med struktur, fasta rutiner samt att skolan anpassar inlärningssituationen, skolmaterial 

och skolmiljön efter barnets behov. Exempelvis anpassad storlek på barngrupper, barnet får 

en egen plats i klassrummet i form av en egen bänk och en skärm uppställd för att skärma av 

och lättare behålla koncentrationen. En förälder påtalar att det är av stor betydelse att ha ett 

tillåtande klimat och låta barnet leka på sitt vis. Föräldrarna menar även att insatser i form av 

stödfamilj och kontaktperson bör ske så tidigt som möjligt för att det ska bli en naturlig bit i 

barnets vardag. Annars riskerar barnet uppfatta stödfamiljen som en bestraffning istället för 

att se den som ett stöd. Om dessa insatser fungerar anser vi det blir en avlastning för 

föräldrarna i en påfrestande vardag. En slags rådgivning med jourfunktion är ett förslag från 

en förälder för att underlätta vid stressfulla situationer för föräldrarna med tips, stöd och råd 

av hantering vid övermäktiga händelser.  

 

Föräldrarna lär oss genom sina berättelser att de är en viktig kunskapskälla när det handlar om 

upplevelser och erfarenheter kring barn med diagnosen ADHD, men de får ofta inte göra sin 

röst hörd och/eller blir lyssnade till. Både vi och föräldrarna anser det önskvärt att både 

professionella inom olika verksamheter och omgivningen behöver vara mer lyhörda och se 

föräldrarnas erfarenheter och kunskap som något positivt och samarbeta med föräldrarna. 
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5 DISKUSSION 

 

Nedan diskuterar vi svårigheterna med att göra en uppsats med narrativ ansats, skillnader och 

likheter i vårt resultat jämfört med tidigare forskning. Vidare diskuterar vi uppsatsens 

generaliserbarhet, metod, betydelse, ger förslag på vidare forskning, uppsatsens syfte och 

avslutar med våra slutsatser. 

 

Att göra en uppsats med narrativ ansats är verkligen en stor utmaning och vi har stött på flera 

problem. Det har varit svårt att komma in i tankarna om narrativ ansats och hur arbetet ska 

skrivas för att det ska vara berättande. Vi tycker trots dessa svårigheter att vi lyckas sätta 

intervjupersonerna och deras berättelser i fokus. Citaten vi använder tydliggör föräldrarnas 

berättelser och ger exempel på den aktuella situationen. Resultatet av våra narrativa intervjuer 

har gett oss ökad kunskap och förståelse för hur föräldrar upplever det att leva med barn som 

har diagnosen ADHD. Genom föräldrarnas berättelser har vi belyst och diskuterat 

föräldrarnas upplevelser och vi har sett tydliga likheter och skillnader i vad de upplever i 

bland annat bemötande, anpassning, känslor och det eventuella stöd som funnits. De har även 

beskrivit olika situationer i vardagen som har gett oss en bild av hur det kan se ut för dessa 

familjer i verkligheten. När vi jämför med tidigare internationell forskning, som varit svår att 

hitta när det gäller föräldrars upplevelser, finner vi liknande resultat. Ett exempel på det är 

sociala sammanhang som enligt Neophytou och Webber (2005) upplevs påfrestande för 

familjen och undviks ofta på grund av barnets beteende . Även nära och långa relationer till 

familjen menar Peters och Jackson (2008) riskerar att upphöra till följd av många 

energikrävande situationer som barnet skapar. I båda ovanstående artiklar som nämns och i 

resultatet vi fått fram ifrågasätter andra personer i omgivningen och föräldrarna själva sin 

förmåga att ta hand om sitt barn vilket skapar skuld, skam och frustration hos föräldrarna. Vi 

tror att när föräldrarna undviker att utsätta sig för de sociala sammanhangen, på grund av 

barnets beteende, handlar det om en strategi eftersom det ofta kostar mer än vad det ger 

tillbaka. När det gäller nära och långa relationer anser vi att dessa familjer har ett stort behov 

av ett fungerande nätverk för avlastning och stöd för hela familjen, men även var och en för 

sig. Dessvärre visar verkligheten något annat, familjerna har ofta ett svagt nätverk med små 

möjligheter till avlastning. När de närmaste inte finns till hands för familjen kan det troligtvis 

bero på rädsla, okunskap och brist på ork. Hur ska man få dessa personer i nätverket att finnas 

till hands för familjerna? Det är starka känslor när det gäller föräldraförmågan både hos 
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föräldrarna själva men också hos omgivningen. Även här kan vi se att det kan finnas 

okunskap och förförståelse saknas. Hur kan vi förebygga den fördömande attityden som 

omgivningen kan ha?  

 

Skillnader som framkommit när vi jämför resultatet från våra intervjuer med Peters och 

Jacksons (2008) forskningsartikel är synen på diagnostisering. Samtliga föräldrar i vår 

intervjuundersökning anser det viktigt att barnet får en diagnos för att bland annat få en 

förklaring till beteendet och för att lättare få hjälp av skolan och samhället i övrigt. Peters och 

Jacksons (2008) artikel redogör däremot för hur en del mödrar ångrar att barnet 

diagnostiserats eftersom de upplever att det finns liten förståelse för diagnosen ADHD och 

tror en annan förklaring accepteras lättare. Ytterligare en skillnad som framkommer när vi 

jämför Neophytou och Webber (2005) med vår egen undersökning är när det gäller vem som 

föreslår kontakt för eventuell utredning av barnet. I de flesta fall visar vår undersökning att 

det var föräldrarna som tog första initiativet att lyfta fram barnets problematik. Enligt 

Neophytou och Webber (2005) är det huvudsakligen skolan som rekommenderar föräldrarna 

att söka hjälp för barnets beteende. Vi upplever att de föräldrar vi mött sett en vinst i att barnet 

fått en diagnos, medan de föräldrar som deltagit i Peters och Jacksons (2008) undersökning 

mestadels haft negativa erfarenheter. Eftersom studierna gjorts i olika länder ställer vi oss 

frågan om Australien har samma samhälleliga sociala skyddsnät som vi har i Sverige? Erbjuds 

familjerna likvärdigt stöd och hjälp som i Sverige? Eftersom förutsättningarna kan se olika ut 

i olika länder, tror vi att de australiensiska föräldrarna kanske inte haft samma möjligheter att 

ta del av de fördelar som en diagnos kan innebära. När det gäller upptäckten av problematiken 

kring diagnosen ADHD anser vi det önskvärt att skolan i Sverige tar initiativet till att 

rekommendera utredning i större omfattning än tidigare. Eftersom vi inte vet hur skolsystemet 

fungerar i Australien och vi dessutom inte vet om lärarna har en mer auktoritär roll än i 

Sverige kan vi bara spekulera i vad skillnaden kan bero på. Finns det andra rutiner i den 

australiensiska skolan? Har personalen vid den australiensiska skolan mer kunskap om ADHD 

än den svenska skolans personal? Har föräldrar och befolkningen i Australien i allmänhet 

mindre kunskap om ADHD än i Sverige, eftersom initiativet till utredning ofta kommer från 

skolan och sällan från föräldrarna? 

  

Den kunskap vi tidigare tillhandahållits i utbildningen angående diagnosen ADHD är genom 

föreläsningar och litteratur och därför anser vi att denna forskningsprocess med praktisk och 

teoretisk kunskapsinhämtning är ovärderlig att ha med oss i yrkeslivet. Även om 
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undersökningen inte är statistiskt generaliserbar vågar vi dra slutsatsen att det finns många 

likheter mellan våra intervjupersoners berättelser och tidigare forskning vi presenterar i 

uppsatsen, och det är möjligt att överföra vårat resultat till andra undersökningspersoner. 

Däremot kan de ekonomiska, politiska och geografiska förutsättningarna variera i landsting 

och kommuner. Vilket i sin tur kan påverka föräldrarna vi mött i intervjuerna, och vi menar 

att det kan ha effekt på undersökningens resultat och tillförlitlighet. Skulle vi ha fått samma 

resultat om vi genomfört undersökningen i till exempel en storstadskommun, där det kan 

finnas andra resurser som till exempel privat och kommunal förskole- och skolverksamhet 

anpassad till barn med neuropsykiatriska funktionshinder?  

 

Fördelarna med intervjuerna har varit att vi fått insikt i flera familjers vardag. Föräldrarna vi 

mött har varit ärliga och öppna i sina berättelser. De har visat oss både sina styrkor och 

svagheter och gett oss mycket exempel på hur deras tillvaro kan se ut. Vi har fått träffa 

människor som vi troligtvis inte fått chansen att möta annars och de har lärt oss en hel del. Vi 

har fått insyn i hur mycket dessa föräldrar tycker om sina barn i en vardag som präglas av allt 

från kaos till många härliga stunder med spontanitet och glädje. Nackdelarna med intervjuerna 

har varit att vi inte kunnat genomföra dessa i samma miljö och intervjupersonerna har inte 

haft samma förutsättningar, och det kan ha påverkat de resultat vi fått. En annan nackdel har 

varit att vi haft svårigheter att få tid till intervjuerna och även problem med att få tag på 

föräldrarna. Föräldrarna har tagit sig tid fast de haft fullt upp med vardag och jobb och det kan 

påverka vilket sinnelag de befinner sig i under intervjutillfället. Om vi haft mer tid skulle vi 

kunnat presentera fler förslag på tider och platser och föräldrarna fått påverka mer själva. 

Tidsbristen har gjort att vi inte haft möjlighet till uppföljning och återkoppling med 

föräldrarna. Risken är därför att vi har gått miste om värdefulla tankar och kommentarer som 

eventuellt uppstått hos föräldrarna efter vår intervju. Bristen på tid har även gjort att vi har 

varit tvungen att begränsa oss i antalet intervjuer och det kan ha resulterat i att vi inte fått 

samma bredd i informationen. Fler intervjuer skulle troligtvis gett oss ännu mer material och 

infallsvinklar att reflektera kring och i slutänden mer kunskap på detta område. En av 

intervjuerna bestod av ett föräldrapar och vi är medvetna om att de kan ha påverkat varandra i 

vad de väljer att berätta och inte berätta. Samtidigt kan de stötta varandra och fånga upp 

tråden när ena föräldern kommer av sig. Under arbetet med uppsatsen har några funderingar 

uppkommit. Är det den mest engagerade föräldern vi träffat och hur har det påverkat 

berättelsen? Hur skulle berättelsen se ut om vi genomfört intervjun med den andra föräldern?  
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Svårigheterna att genomföra en kvalitativ intervju med en narrativ ansats har varit att veta vart 

gränsen går i hur mycket vi som intervjuare får styra i berättandet. Det är en fin gräns mellan 

vad vi som intervjuare vill få ut i vår intervju och vart gränsen går för vår vilja för att inte 

kränka och gå över gränsen och på så vis skada intervjupersonens integritet. Även att veta hur 

aktiva vi kan och får vara för att inte ta över samtalet och göra det till vårt. Hade vi kommit 

till intervjuerna med förberedda frågor hade resultatet troligtvis blivit ett annat, då hade vi 

bestämt inriktningen på intervjun och riktat fokus på vad vi tyckte var viktigt. Genom att 

använda oss av narrativ ansats upplevde vi att intervjupersonen hade del i inriktningen på 

intervjun, mycket att berätta och delge oss i samtalet och förhoppningsvis kände den sig 

lyssnad till, bekräftad och sedd. Vi kände inte personerna vi hade framför oss vid intervjuerna 

och därför var det extra viktigt att visa respekt och ta hänsyn till vad intervjupersonerna väljer 

att berätta.  Vi tycker också det är viktigt att vara medveten om att vår förförståelse kan ha 

påverkat samtliga delar i arbetet, som till exempel förbise detaljer som är självklara för oss. 

Eftersom vi är tre som skriver uppsatsen och vi bara varit två åt gången som medverkat vid 

intervjun har det resulterat i att den som inte medverkat inte haft samma insyn. Då saknas 

helhetssynen från intervjun med tonfall, kroppsspråk, blickar och betoningar.  

 

Något som har varit utmanande personligen är när vi skulle ta kontakt med de eventuella 

intervjupersonerna för första gången eftersom vi bara visste deras namn och att de hade ett 

barn med diagnosen ADHD. Intervjuformen som sådan är ovan för oss eftersom vi vid 

tidigare intervjuuppgifter under studietiden har erfarenheter av att vara mer förberedda med 

frågor. Nu måste vi lita till processen och att personerna är villiga att delge oss sina 

livsberättelser. Det är även en aspekt på detta att vara tyst och invänta personen, samtidigt 

som vi måste vara medvetna om att intervjupersonen kan känna behov av att tillfredställa 

intervjuaren genom att yppa saker den inte tänkt berätta innan vi träffades för intervju. En 

erfarenhet vi fått från sammanställningen av intervjuerna är att man kan hämta ut mycket mer 

information från dem än vad vi trodde vid själva intervjutillfället. En annan viktig lärdom att 

ta med oss är att det tar lång tid att genomföra kvalitativa intervjuer. Förberedelser som till 

exempel planering av intervju, utskrift och sammanställning är alla delar som krävt mycket tid 

men samtidigt gett oss en inblick i, förståelse för och kunskap om hur kvalitativ forskning kan 

gå till. 

 

Genom föräldrarnas berättelser framgår vikten av att personal på skolorna har utbildning i 

neuropsykiatriska funktionshinder. Enligt Högskoleverket (Högskoleverket, personlig 
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kommunikation, 21 december, 2010) finns det inga nationella riktlinjer eller bestämmelser, 

eftersom det råder akademisk frihet, om att högskolor eller universitet ska anordna 

obligatoriska kurser i ADHD eller andra neuropsykiatriska funktionshinder i förskollärar- 

eller lärarutbildningar. När vi kontaktade Högskoleverket fick vi därför en förståelse för 

varför det inte är så lätt att tillmötesgå alla önskningar från bland annat olika 

intresseföreringar som till exempel Attention (Riksförbundet Attention är en 

intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder). Trots detta anser 

även vi att det skulle vara viktigt att få en obligatorisk kurs rörande neuropsykiatriska 

funktionshinder i förskollärar- och grundskollärarutbildningen, då det troligtvis skulle gagna 

fler barn som är i behov av särskilt stöd. 

 

Det är viktigt att de olika samhällsinstanser som föräldrarna kommer i kontakt med samverkar 

och sätter familjernas behov och förutsättningar i fokus samt är flexibla, prestigelösa, lyhörda 

och vågar lita på föräldrarnas kunskaper och erfarenheter. Vår studie kan vara av betydelse 

eftersom föräldrarna till barn med diagnosen ADHD har omfattande ”tyst” kunskap och vi har 

en förhoppning om att till exempel skola, socialtjänst och BUP tar tillvara på den kunskapen i 

sitt arbete. I föräldrarnas berättelser har vi sett att problematiken ser olika ut och det tycker vi 

visar på att varje individ är unik och därför anser vi att de bör bli bemötta därefter. 

Berättelserna i uppsatsen ökar förhoppningsvis förståelsen för föräldrarnas situation och hur 

mycket föräldrarna behöver nätverkets stöd. Vår studie visar att många känslor som 

föräldrarna till barn med diagnosen ADHD har, liknar varandra och det önskar vi att andra 

föräldrar i liknande situationer kan identifiera sig med och inte behöver känna sig ensam med 

sina upplevelser. Ett intressant uppslag för vidare forskning är att titta närmare på samverkan 

mellan olika samhällsinstanser när det gäller familjer med ADHD problematik och vilken 

effekt det har på föräldrar till barn med diagnosen ADHD. Under arbetets gång har det 

uppstått flera frågor som har koppling till vår uppsats. Hur är det att vara förälder till barn 

med diagnosen ADHD och ha diagnosen själv? Hur är det att vara barn till förälder med 

diagnosen ADHD? Hur fångar vi upp och tar vara på de positiva egenskaperna som barnet 

med diagnosen ADHD har? Hur upplever övriga barn i familjen att växa upp med ett syskon 

som har diagnosen ADHD?  

 

Syftet med denna uppsats var att belysa och diskutera föräldrars upplevelser av hur det är att 

leva med barn som har diagnosen ADHD. För att uppnå vårt syfte genomförde vi fyra 
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intervjuer med föräldrar som har barn med diagnosen ADHD. Genom resultatet av 

intervjuerna anser vi att vårt syfte har besvarats.  

 

Våra slutsatser av studien är att de flesta föräldrar till barn med diagnosen ADHD, oavsett 

personlighet och familjekonstellation, upplever skuld, skam och frustration över sin kaotiska 

situation. Flera av föräldrarna upplever att de möts av okunskap och oförståelse inom till 

exempel skola, samhällsinstanser och omgivningen. Familjerna undviker för det mesta sociala 

sammanhang eftersom barnet är hyperaktivt och påfrestande. En annan följd av barnets 

beteende blir att den nära omgivningen drar sig undan och detta kan leda till en känsla av 

utanförskap för föräldrarna. Samtliga föräldrar anser det viktigt att barnen får en tidig diagnos, 

tidig insats och att medicinering övervägs. Det är vanligast att föräldrarna själva tar initiativ 

till utredning av diagnos för barnet. De största svårigheterna möter föräldrarna och barnen i 

skolan och en slutsats vi drar är att vi upplever när vi gjort våra sökningar i databaser att det 

skrivs nya c-uppsatser angående ADHD-problematik. Det gäller framför allt studenter som 

läser någon slags pedagogik och det ger hopp om framtiden eftersom de föräldrar vi intervjuat 

upplever att det är mycket svårigheter i skolan.  
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Bilaga 1 
 
För att diagnosen ADHD ska vara uppfylld ställs följande krav: 
 
• Närvaron av många symtom under lång tid, där vart och ett av symtomen avviker markant 
från vad man väntar sig utifrån barnets ålder, kön och utvecklingsnivå. 
• Problemen ska ha börjat visa sig före sju års ålder och får inte vara tillfälliga utan ska ha 
funnits under minst ett halvår. 
• Svårigheterna ska ha allvarlig inverkan på barnets sätt att fungera (” innebära signifikant 
funktionsnedsättning” ) och ge betydande problem i minst två olika typer av 
vardagssituationer, t.ex. i skolan och hemmet. Om symtomen bättre förklaras av någon annan 
psykisk störning, som utvecklingsstörning eller autism, ska inte diagnosen ADHD användas 
som huvuddiagnos. Den kan däremot vara ”bidiagnos” . 
 
Tre undergrupper av ADHD 

Enligt DSM-IV finns det tre olika undergrupper av ADHD: 
• ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning 
• ADHD med i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet 
• ADHD med en kombination av båda, dvs. ADHD av kombinerad typ. Problembild, 
hjälpbehov och prognos skiljer mellan dessa grupper. De flesta vetenskapliga arbeten har 
studerat ADHD av kombinerad typ. 
 
ADHD med uppmärksamhetsstörning 

För diagnosen ADHD med uppmärksamhetsstörning krävs enligt DSMIV minst sex av 
följande symtom: 
a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra 
aktiviteter 
b) har ofta svårt att bibehålla 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 (beror inte på trots eller på att personen 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 
 
 
 
 



 

 

 

ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet 

För diagnosen ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet krävs enligt DSM IV att minst sex av 
följande kriterier är uppfyllda: 
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 det 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” 
f) pratar ofta överdrivet mycket 
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) 
 
ADHD av kombinerad typ 

För diagnosen ADHD av kombinerad typ krävs att kriterierna för både bristande 
uppmärksamhet och hyperaktivitet/impulsivitet enligt ovan ska vara uppfyllda. 
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Underlag till den som ringer vid första kontakt 

Förfrågan om deltagande i intervju 

Jag har kontakt med tre socionomstuderande som läser vid Mittuniversitetet i Östersund på 
termin fem. De vill samtala med en förälder om hur det är att leva med barn med ADHD och 
hur det påverkar en familjs liv och vardag. De tycker föräldrars röst är viktig för att få 
förståelse för detta och Dina erfarenheter och kunskaper är betydelsefulla.  

Allt deltagande är självklart frivilligt och du kan välja att när som helst tacka nej till att 
medverka. Du avgör själv vad Du vill berätta. Din medverkan är anonym och inga namn eller 
uppgifter kan avslöja Din identitet. Det är endast de som skriver uppsatsen och eventuellt 
deras handledare och examinator som kommer att ha tillgång till dessa uppgifter som förstörs 
när uppsatsen är klar. Alla uppgifter de får fram behandlas respektfullt och konfidentiellt. 

Vid eventuella frågor svarar de gärna på dessa både innan och efter intervjutillfället. 

Med hopp om att Ni vill medverka 

Anette, Camilla och Erika 

Anette Hjelm, 070-513 48 29 eller mahj0801@student.miun.se  
Camilla Jäderqvist, 070-540 48 58 eller caja8900@student.miun.se  
Erika Lång, 070-226 33 34 eller erla0802@student.miun.se  
 
Deras handledare: Magnus Ottelid, Mittuniversitetet i Östersund, Magnus.Ottelid@miun.se 
eller arbete: 063-16 55 11, mobil: 070-670 78 55 
 


