
EXAMENSARBETE

ADHD
Hjälp- och stödinsatserna från föräldrarnas perspektiv

Katja Öhman
2013

Filosofie kandidatexamen
Sociologi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



1 
 

 

 

Tack! 

Jag vill rikta ett stort tack till de föräldrar som bjöd in mig till sina hem och modigt och öppet 

delade med sig av sina erfarenheter i denna studie. Utan er hade denna studie varit inte möjlig. 

Jag vill också tacka läraren från resursskolan som har lagt tid på att hjälpa mig med att sprida 

information om studien och hjälpt mig att komma i kontakt med föräldrarna. Jag vill även tacka 

de som står mig nära som uppmuntrat och stöttat mig hela vägen genom detta arbete. Sist men 

inte minst vill jag tacka min handledare Stefan Ekenberg för vägledning och de värdefulla 

kommentarer och tankeväckande synpunkter som han har gett mig.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Sammanfattning  

Barn med diagnosen ADHD (hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning), är ett 

kontinuerligt växande diskussionsämne. Uppfattningen som de flesta idag har enats om är att 

ADHD kan vara en uttalad belastning och ett verkligt handikapp för många barn och deras 

familjer. Detta innebär att det krävs flera olika verksamheter, t ex. hälso- och sjukvården, 

förskola, skola, socialtjänst och olika typer av behandlingsinstitutioner, som ska vara 

inblandade och de måste klara av att hantera dessa individers svårigheter. Anledningen till att 

problematiken med ADHD har blivit mer framträdande är förändringarna i dagens samhälle 

som kommer i uttryck speciellt i skolans värld och deras arbetssätt. ADHD är inte längre bara 

ett individ- och familjeproblem. Det berör hela samhället och bör därför ses från ett 

folkhälsoperspektiv.  

Syftet med detta arbete är att undersöka föräldrarnas erfarenheter av stöd- och hjälpinsatser 

fokus på barn med diagnosen ADHD. Jag vill undersöka hur föräldrarna upplever hjälpen/stödet 

i vardagen och skolan. vilka hjälpresurser/stödinsatser som upplevs fungerande och vilka som 

är mindre lyckade. Även föräldrarnas egna idéer om hjälp- och stöd ska undersökas. 

Resultatet visar att föräldrarna upplever att det är svårt att hitta rätt information om vilka stöd- 

och hjälpinsatser de har möjlighet att få och hur man söker de i så fall. Skolans insatser och sätt 

att samarbeta har varit det huvudsakliga ämne som föräldrarna är mest missnöjda med. Det 

efterfrågas tätare kommunikation mellan skolan och hemmet. Även behovet av ökad struktur i 

skolan kommer fram. Resultaten visar att föräldrarna upplever att de blir bemött av personer 

som inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att förstå hur man kan hjälpa barn med 

ADHD på bästa sätt.  

Nyckelord: ADHD, föräldraperspektiv, stödinsatser 
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Abstract 

Children diagnosed with ADHD (attention deficit-hyperactivity disorder) is a continuously 

growing topic of discussion. The perception that most people today have agreed on is that 

ADHD may be a severe burden and a real handicap for many children and their families. What 

this means is that it requires several different operations, e.g.; health care, preschools, schools, 

social services and various types of treatment institutions that will be involved and they must 

be able to handle these individuals' difficulties. The reason why the problem of ADHD have 

become more prominent are the changes in today's society which comes into expression 

especially in the world of education and their working methods. ADHD is no longer just an 

individual and/or family problem. It affects the entire community and should be seen from a 

public health perspective. 

The aim of this work is to investigate parents' experiences of support and relief efforts focused 

on children diagnosed with ADHD. I want to examine how parents perceive the help/support 

in everyday life and school, which help resources/support actions that are perceived functioning 

as well as the less successful ones. Furthermore, the parents' own ideas about providing aid and 

support will be investigated. 

The results show that parents find it difficult to find the correct information about what support 

and assistance is available and also how to apply for these. The school's efforts and ways to 

work together has been the main topic that parents are most dissatisfied with. It demands more 

frequent communication between school and home, as well as a need for increased structure 

generally. The results show that parents feel that they are approached by people who do not 

have a sufficient amount of knowledge and/or experience to understand how to help children 

with ADHD in the best way. 

Keywords: ADHD, parental perspective, support measures 
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1. Inledning 
Barn med diagnosen ADHD (hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning), är ett 

kontinuerligt växande diskussionsämne för omfattande internationell forskning och 

kunskapsutveckling under de senaste tio åren. Uppfattningen som de flesta har i dag enats om 

är att ADHD kan vara en uttalad belastning och ett verkligt handikapp för många barn och deras 

familjer. Detta innebär att det krävs flera olika verksamheter, t ex. hälso- och sjukvården, 

förskola, skola, socialtjänst och olika typer av behandlingsinstitutioner, som ska vara 

inblandade och de måste klara av att hantera dessa individers svårigheter. 

Efterfrågan och behovet av mer kunskap om ADHD och gemensamma riktlinjer när det gäller 

utredning, behandling och bemötande av individer med ADHD finns grundade skäl till. I en 

kunskapsöversikt om ADHD som socialstyrelsen har publicerat i meningen att hjälpa till i dessa 

frågor anges det tydligt att det föreligger stort behov av fortsatt forskning och 

kunskapsutveckling i detta ämne. (Socialstyrelsen 2002) 

Det finns flera beskrivningar i den vetenskapliga litteraturen om problematiken med barn och 

ungdomar som har uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och svårkontrollerad impulsivitet. 

Anledningen till att problematiken med ADHD har blivit mer framträdande är förändringarna i 

dagens samhälle som kommer i uttryck speciellt i skolans värld och deras arbetssätt. Som några 

exempel av detta kan nämnas större krav på självständigt arbete med stort ansvar för eget 

lärande, arbete i grupp, projektarbete, årskursblandade grupper och stora grupper samt minskat 

antal lärare med mindre möjligheter att få individuellt stöd. För ett barn eller ungdom med 

ADHD ger detta negativa konsekvenser och lyfter fram deras handikapp ytterligare, mer än 

tillexempel för tio år sedan. Socialstyrelsen har påpekat att det är viktigt att hålla kunskapen 

uppdaterad på grund av ständiga förändringarna i samhället och framtagna kunskaper. 

(Socialstyrelsen 2002) 

ADHD är inte längre bara ett individ- och familjeproblem. Det berör hela samhället och bör 

därför ses från ett folkhälsoperspektiv. Enligt socialstyrelsen (2002)  har cirka 5 procent av alla 

barn i skolåldern ADHD. För att skapa bästa möjlighet att påverka barn och ungdomars 

uppväxtmiljö och inlärningsmöjligheter så måste fler än bara föräldrarna samarbeta och ta 

ansvar för detta. För en ljusare framtid för individer med ADHD behöver samhället kunskap, 

attitydförändringar och vidgat ansvar inom viktiga samhällssektorer. 

För att på bästa sätt hjälpa barn med ADHD och deras familjer så är det viktigt att ta del av 

föräldrarnas erfarenheter. Det finns mycket empiriskt material där man beskriver problematiken 
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och symptomen när det gäller ADHD men det är bara grunddragen som är samma hos olika 

individer med denna diagnos. Det handlar om olika personligheter, olika grad av 

funktionsnedsättning/handikapp och varje fall är unikt på sitt sätt. Det är i vardagslivet som allt 

detta kommer fram. Man kan generellt säga att det psykiska funktionshindret aktualiseras i 

vardagslivet och man kan lära sig genom att ta del av det som händer. Genom att observera 

vardagen och ta del av föräldrarnas upplevelse om hur livet fungerar kan man upptäcka de 

vårdbehov som inte är tillfredsställda.  

Man kan även upptäcka de negativt upplevda sociala relationer och kontakter som finns runt 

barnen och deras familj. Det sociala nätverket är mycket viktig för alla barn under deras uppväxt 

och barn med ADHD har extra behov av detta. Sociala nätverket har den beskyddande inverkan 

mot psykiska sjukdomstillstånd när individen möter svåra och påfrestande livssituationer. Det 

anses också vara viktigt för dessa individers integration i samhället genom att främja socialt 

accepterat beteende. (Brunt, D & Hansson, L 2005). 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka föräldrarnas erfarenheter av stöd- och hjälpinsatser 

fokus på barn med diagnosen ADHD. Jag vill undersöka hur föräldrarna upplever hjälpen/stödet 

i vardagen och skolan. vilka hjälpresurser/stödinsatser som upplevs fungerande och vilka 

mindre lyckade. Även föräldrarnas egna idéer om hjälp- och stöd ska undersökas. Arbetet ska 

leda till mer kunskap och förståelse om hur hjälp- och stödinsatserna upplevs av föräldrarna. 

Det ska öka förståelsen men framförallt kompetensen att möta dessa barn och föräldrar utefter 

deras behov. 

1.2 Frågeställning 

Arbetet syftar till att besvara dessa huvudfrågeställningar: 

 Vilka hjälp- och stödinsatserna finns att erbjuda till barn/unga med diagnosen ADHD 

och för deras familj? 

 Hur upplever föräldrarna samarbeten med skolan, hälsovården och eventuellt 

socialtjänsten? 

 Vilka insatser har upplevts positivt/negativ av föräldrarna? 

 Vilka idéer har föräldrarna själv som skulle kunna underlätta livet och förbättra 

samarbete med t ex. skolan, socialtjänsten och andra inblandade hjälpinsatser?  
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2. Historia och Tidigare forskning   
Fram till 1800-talets början var det nästan alltid den psykisk sjuka individens egen familj som 

hade vårdansvaret själv. Det var viktig att ha kontroll över de psykiskt sjuka. Klarade inte 

familjen uppdraget att skydda och kontrollera den sjuka familjemedlemmen skulle samhället 

hjälpa dessa i form av stöd och även alternativ boende som t.ex. någon form familjehem, 

fängelse eller så kallat ”fattighus”. Antalet institutioner ökade kraftigt i mitten av 1800-talet i 

Sverige som i övriga västländer. Meningen var att ge god vård och att dessa patienter inte mådde 

psykiskt bra av att vistas i samhället eller med sin familj på grund av förstora krav som ställdes 

på dem. Familjen räknades inte skadlig för patienten men uppfattningen var att familjen levde 

i samhället och klarade inte av att skydda patienten. (Brunt, D & Hansson, L 2005)  

Med tiden förändras uppfattningarna och forskningen går vidare. Under 50-talet introducerades 

de första formerna av familjeterapi. Syftet med detta var att noggrant undersöka 

familjesamspelet med grundtanke att det var familjen som gjorde patienten sjuk. Detta tankesätt 

förändrades inte innan mitten av 80-talet. Familjerna uppmuntrades att lösa situationen i 

familjen och man började se familjen som en värdefull resurs i rehabiliteringen av den sjuka 

familjemedlemmen. Familjen började få uppskattning som en viktig vårdgivare. Det blev 

omfattande förändringar för både familjen och den professionella vårdorganisationen. Det blev 

total systemskiftning från en ”sjukdoms/patologisk” modell till en ”psykopedagogisk” modell. 

Det nya systemet stödjer uppfattningen om familjens och dess medlemmars positiva resurser i 

behandlings- och rehabiliteringsprocesser. (Brunt, D & Hansson, L 2005) 

Forskningens fokus ändrades till att undersöka hur den psykisk sjukes närvaro påverkade 

familjesystemet. Det finns flera studier som beskriver hur familjen påverkas och av detta finns 

det omfattande dokumentation där man har lyft fram ”familjebördan” och andra faktorer i 

samband med detta. Syftet med dessa studier var utvecklingen av hjälpinsatserna och åtgärderna 

för familjen. Redan på 80-talet fann Lefley i sin forskning att familjer påverkades negativt av 

att inte få stöd och hjälp.  

Den stora befintliga litteraturen beskriver tydligt att behandlingsresultatet blir bättre genom ett 

positivt inställt och fungerande samarbete mellan familjen och det sociala nätverket kring den 

funktionshindrade familjemedlemmen (Brunt, D & Hansson, L 2005). Idag finn det flera studier 

om föräldrarnas upplevelse av att leva med barn med ADHD-problematik. Många är så kallade 

litteraturstudier som grunda sig på befintligt forskningsresultat. Upplevelsen av stöd- och 

hjälpinsatserna är inta alls lika undersökta. Mycket av de studierna har fokus på av 

pedagogernas upplevelse av detta i sitt arbete. De uppsatserna som jag har tagit del av 
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uppmuntrar till fortsatt forskning att ta upp föräldraperspektiven gällande samarbete med skola, 

socialtjänst och hälsosjukvården.    

3. Teorier 

Här kommer jag att presentera två olika teorier, som jag har valt att utgå ifrån, för att sedan 

kunna analysera resultaten från intervjuerna. Dessa teorier har enligt mig ett samband med 

mitt valda ämne. Med hjälp av dessa teorier kan jag skapa ökad förståelse i det material som 

tas upp i studien och bättre genomföra processen att besvara mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

3.1 Struktur-/systemteori 

Enligt systemteorin består de sociala systemen av flera delar som i relation till varandra håller 

ihop systemet. I denna studie vill jag lyfta fram en familj som ett system som också är en del 

av ett system där de andra delarna består av skola och olika hälsovård/myndighet. Dessa system 

är i sin tur en del av ett större system, hela samhället. Systemets alla företeelser hänger samman 

och påverkar varandra ömsesidigt. Med detta menar man att varje handling får på ett eller annat 

sätt effekt på alla delar av systemet. Fokus i denna studie läggs på systemet som familjen bildar 

tillsammans med det sociala nätverket som i det här fallet är skola, hälsovård och socialtjänst. 

Figur 1.  Illustration för struktur-/systemteorins funktion.  

Cirkularitet – Alla delarnas funktion påverkar varandra i systemet. Samarbetet mellan dessa är 

viktig för alla delars fortsatta funktion på bästa sätt. Om det finns problem och svagheter i ett 

av dessa så kommer det att påverka de andra delarna negativt. Fungerar inte 

samarbetet mellan familj, skola och hälsovård/myndigheter så kommer 

detta påverka hela samhället. Systemet har två former: en inre och yttre 

styrning. Med inre styrning menar man handlingar och samverkan 

mellan människor och med yttre styrning att systemet anpassar sig till sin 

omgivning och omgivningen anpassar sig till systemet. Systemteorin 

mening är att genom samarbete hjälpa hitta lösningar som fokuserar 

på orsakerna till problemet, inte på symptom som problemet ger. 

(Öquist, O 2003). 

                                                                                                              

SoS, 
Hälsovård

Skola

Familj
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3.2 Sociologiska perspektivet på funktionshinder, individuell- och social modell 

3.2.1 Individuell modell 

Denna modell innebär att det är individuella och enskilda begränsningar som är orsaken till de 

problem som människor med funktionshinder upplever. Begränsningen hos den individen med 

funktionshinder gör att denne bli klassificerad som ”invalid”. Problemet blir personligt och den 

funktionshindrade ses som ett offer för tillfälligheten. Detta leder till att man försöker hitta en 

”medicin” eller ”lösning” till individens problem för att normalisera det så mycket som möjligt. 

Den individuella modellen, historisk sett, har tidigare varit härskande modellen, men blivit i 

frågesatt och kritiserats allt mer. I denna studie är det föräldrarna som är barnets språkrör där 

de har det största ansvaret att se till att deras barn får den vård och hjälp som är bäst för barnet. 

Det finns många bud och erbjudande när det gäller hjälpmedel och råd som föräldrarna kan 

välja mellan. Ofta har allt detta fokus på hur barnet och/eller föräldrarna ska förändra sig eller 

vad de bör lära sig för att bli ”som alla andra” (Giddens, A 2007).  

3.2.2 Social modell 

Förändringen i sättet att se på vården och rehabiliteringen av funktionshandikappade individer 

har växt med tiden. Paul Hunt är en viktig bidragande anledning till denna förändring. Hunt 

ifrågasatte strakt individmodellen och menade att problemet, begränsningen, som den 

funktionshindrade känner inte enbart är den enskildes ansvar att lösa. Han menar att det ska 

vara ett socialt hinder som människor med funktionshinder möter när de ska leva sina liv ”som 

alla andra”. Personer med ADHD, speciellt barn, behöver mycket stöd och förståelse från 

människor som de möter i sin vardag. En anpassad miljö, mottagande med förståelse och bra 

samarbete mellan de inblandade har stor betydelse till hur begränsad/utanför den 

funktionshindrade kommer att känna sig. Till skillnad från den individuella modellen utpekas 

inte längre individen, utan samhället, som inte är anpassat efter denne. Man ska rikta fokus på 

de sociala hinder som gör att individen inte kan vara fullt delaktig i samhället.  Den här 

modellen kommer att stödja systemteorin i mitt arbete. Ett fungerande samarbete mellan delarna 

i systemet och den sociala modellen har bäst förutsättningar att resultera bästa möjliga stöd- 

och hjälpinsatser. (Giddens, A 2007)    
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4. Metod 

4.1 Val av metod och motivering 

Till uppsatsen har jag valt att använda mig av den kvalitativa metoden där fokus läggs mer på 

individens/gruppens upplevelse och känslor än kvantifiering. Med tanke på hela arbetets syfte 

blev en fenomenografisk insats i form av en intervjustudie ett passande metodval. 

Fenomenografisk metod används för att beskriva hur de intervjuade i undersökningen uppfattar 

någonting i sin omvärld. Meningen är att lyfta fram informanternas syn och inte en förklaring 

av någonting. (Persson, J och Roos, E 2009) Det passade till mitt arbete när syftet med det är 

att beskriva föräldrarnas upplevelse av stöd- och hjälpinsatser för deras barn med ADHD. För 

insamling av kvalitativ empirisk data har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer. Det 

betyder att intervjuaren har en intervjuguide som innehåller specifika teman som ska beröras. 

På det sättet kommer alla respondenter besvara samma frågor men gers också möjlighet till 

öppna svar med deras egna ord. Det ger även mig möjlighet att ställa frågor som inte ingår i en 

speciell ordning samt frågor som inte ingår i min intervjuguide men som berör det 

intervjupersonen berättat. (Lundahl, U 2011) Alla intervjuer har spelats in för ordagrann 

transkribering.  

4.2 Urval 

Urvalet av informanter består av ett förutbestämt antal, åtta stycken, strategiskt valda föräldrar 

till barn med neuropsykiatriska funktionshinder i åldrarna 7-18 år. Via en lärare i en resursskola 

efterfrågades föräldrar som vill delta i denna studie. Det viktigaste kriteriet var att barnens 

huvuddiagnos var ADHD. För att skydda föräldrarna integritet har denna lärare kontakta 

föräldrar efter min beskrivning vad som efterfrågas. Inbjudan att delta i studien skickades till 

föräldrar där barnens diagnos överensstämde med det eftersökta för studien och som enligt 

bedömningen från läraren är lämpliga till att delta. Föräldrar till ett barn där diagnosen inte var 

fastställd och var mitt i utredning räknades bort. I vissa ansåg läraren att familjens aktuella 

livssituation skulle påverka studiens resultat negativt och leda till material som inte kan 

användas. Vissa föräldrar utelämnades med tanke på hänsynstagande för tidsbrist på grund av 

barnens vård- och tillsynsbehov. Anledningen till att förbestämda informanter valdes ut på det 

här sättet var att hålla fokus på det som är relevant för arbetet. Av de åtta som kontaktades, blev 

det fem som ställde upp till intervjun.  
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4.3 Beskrivning av genomförande 

Inbjudan angående deltagande i denna studie skickades till utvalda föräldrar via en lärare i en 

resursskola i för att skydda föräldrarnas identitet. Detta betyder inte att alla de intervjuade har 

barn i denna skola som läraren i frågan arbetar i.  Alla intervjuerna är utförda i föräldrarnas hem 

enligt deras önskemål. Meningen med studien har beskrivits och vilka ämnen man kommer 

fråga om under intervjun men inga direkta frågor har getts ut förväg. Det var med tanke på att 

svaren skulle vara spontana och skulle beskriva verkligheten på bästa möjliga sätt. 

Informanterna är medvetna om att jag som gör studien, själv har ett barn med diagnosen ADHD 

och har därför mer förståelse för deras situation. Det räknar jag som positivt för arbetet då 

föräldrarna är lite mer avslappnade och kanske vågar berätta mer till en person som har egen 

erfarenhet. Det gör också att jag måste vara extra noggrann i mitt arbete med att hålla mig så 

objektiv som möjligt. En del känner mig sedan tidigare genom att jag arbetar som frivillig 

stödperson i form av gruppsamtal med föräldrarna.  

Intervjuerna är inspelade och transkriberade innan man har sammanställt resultaten. Jag har 

samlat empirisk data om de befintliga stöd- och hjälpresurser som föräldrarna erbjuds idag.    

4.4 Avgränsningarna 

Forskningsområdet kring diagnosen ADHD är väldigt brett. Utan begränsningar skulle jag 

samla oerhört mycket material som inte är relevanta för just denna studie. Fokus ska ligga på 

föräldrarnas upplevelse av stöd- och hjälpinsatserna och inte själva diagnosen. Därför kommer 

jag förklara om ADHD diagnosens betydelse bara mycket kort och inte ge grundligare 

förklaring för detta. Jag kommer heller inte ta med någonting om anledningen till ADHD eller 

hur själva diagnosprocessen sker eller görs. Jag kommer nästan helt utelämna den mediciniska 

behandlingen som flera av dessa barn får. För arbetet är enbart vetskapen om barnen 

medicineras eller inte relevant. Frågorna i intervjuguiden är styrda att besvara 

forskningsfrågorna i arbetet och därför läggs inget arbete på föräldrarnas upplevelse om sitt 

barn från ett individuellt perspektiv, bara deras upplevelse om hjälpinsatserna.   

4.5 Begreppsdefinition 

ADHD - en diagnostisk benämning för svårigheter som beror på uppmärksamhetsproblem 

och/eller problem med impulsivitet och överaktivitet. (Socialstyrelsen 2002) 
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4.6 Etik 

När det gäller den här typen av undersökning är det viktigt att jag som forskare tar hänsyn till 

etiska aspekter i forskningsprocessen. Studien följer vetenskapsrådets fyra etiska 

individskyddskrav.  

Konfidentialitetskravet – respondenters rätt till anonymitet. Jag har använt påhittade namn 

istället. Jag har även utlämnat information som kan avslöja de intervjuades identitet som t.ex. 

familjens bostadsområde.  

Informationskravet – Informera studiesyftet. Jag har tydligt informerat om studiens syfte i 

inbjudan för respondenterna. Den andra gången förklarades syftet precis innan intervjuerna där 

man också informerade om att materialet enbart kommer att användas i studien, att det 

insamlade materialet är tillgängligt för ett mycket begränsat antal personer och att 

originalmaterialet kommer att förstöras när studien är klar. Jag har även förklarat var studien 

kommer publiceras för allmänheten. För att de deltagande ska kunna lämna sitt samtycke så har 

jag även förklarat att allt deltagande är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta intervjun 

utan att behöva förklara anledningen till detta.  

Samtyckeskrav – Intyg om att respondenten har förstått informationen och samtycker till 

medverkan i studien. Innan början av en intervju har jag inväntad (muntligt eller skriftligt) ett 

medgivande från varje respondent för att veta att de verkligen har förstått innebörden av allt 

och att de gick med på att fortsätta under dessa förutsättningar.   

Nyttjandekravet – studien och dess material får endast användas för det angivna syftet. Jag har 

ingen avsikt att använda detta arbete eller dess material till något annat än att slutföra min 

utbildning. Materialet kommer att vara tillgängligt under denna tid för mig och möjligtvis min 

handledare för arbetet. (Esaiasson, P 2007) 

 

4.7 Giltighet, trovärdighet och generaliserbarhet 

Hur är det med studiens validitet och reliabilitet? Visar studien det man säger att den skall visa 

och skulle en annan intervjuare få fram samma resultat? Istället för validitet och reliabilitet kan 

man använda orden giltighet och trovärdighet. När man pratar om giltighet ska man fundera på 

om det resultat som man har kommit fram till är sanningsenligt. Fokus i denna studie har varit 

att undersöka hur föräldrarna upplevde stöd- och hjälpinsatser som erbjuds till deras barn med 

diagnosen ADHD genom att intervjua föräldrarna till barnen. Bilden är filtrerad genom, i det 
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här fallet mödrarnas ögon, och behöver inte vara en absolut sanning. Det innebär att jag 

eventuellt kan ha fått en skev bild. 

 Vidare kan frågan om hur föräldrarna upplever sitt barns skolgång tolkas på två sätt. Syftet 

med frågan var att få reda på hur pass nöjda föräldrarna var med sina barns skolgång, det vill 

säga hur nöjda de var med stöd- och hjälpinsatserna som ska finnas till som hjälp för att barnen 

skulle nå studiemålen. Mödrarna däremot skulle kunna tolka frågan utifrån hur nöjda de var 

med hur det gått för deras barn och hur de klarat av sin skolgång, vilket har mer att göra med 

barnets prestation än stödet och hjälpen för att ge barnet det stöd de eventuellt behövde. Frågan 

kan därmed misstolkas så att svaret visar på något annat än det som var avsikten från början, 

något jag reflekterat över först i efterhand. 

Man behöver vara medveten om att det i intervjuer finns en risk för en ”intervjuareffekt”, vilket 

kan påverka trovärdigheten. Som intervjuare kan man påverka informanten med både uttryck 

och kroppsspråk. Vi har med oss fördomar, attityder och som i mitt fall, en hel del förståelse 

och egna erfarenheter som kan färga samspelet under intervjun. Därför har jag försökt sträva 

efter att inte styra informanten med egna tankar och åsikter, utifrån min förståelse, samt aktat 

mig för att hålla med informanten såväl verbalt som i gester. Jag har även försökt inta en icke 

värderande, respektfull och sensitiv hållning under intervjun. (Esaiasson, P 2007) 

Vidare har vetskapen om att jag själv har en son med diagnosen ADHD möjligtvis påverkat 

informanterna på så vis att de har varit mer öppen om sina utlåtanden om skolan. 

 

5. Resultat 

5.1 Problematiken och De tillgängliga stöd- och hjälpinsatser 

Föräldrarna till barn med diagnosen ADHD har laglig rätt till stöd från samhället. De flesta 

stöd- och hjälpinsatserna måste föräldrarna söka själva och därför är det viktigt att veta vilken 

hjälp man har rätt till. Diagnosen ADHD går under benämningen psykisk funktionsnedsättning. 

Det kan även i vissa tillfällen kallas för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Med båda 

benämningar menar man svårigheter som inte syns på utseende men som påverkar vardagslivet 

som till exempel barnets sociala samspel. Diagnosen ADHD ger inte rätt till stöd- och 

hjälpinsatser via lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
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5.1.1 Problematiken 

Varje barn är en enskild individ och så är det också med barn som har ADHD även om det finns 

en grundproblematik som är den samma hos alla, bara i olika grader av den. Dessa barn har 

svårt med koncentrationen och är inte lika uppmärksamma som andra barn i samma ålder. Vissa 

kan vara mycket utåtagerande och aktiva men vissa känner av trötthet och har svårt att komma 

igång med det de ska göra. Det finns en del ytterligare svårigheter som är vanliga i samband 

med ADHD. Det kan vara problem med att skriva och läsa. Det kan vara att barnen har problem 

med motoriken som gör att de har svårt att utföra vissa rörelser. Humöret för dessa barn kan 

ställa till problem och detta förstärks i samband med att det finns svårigheter med att ta 

instruktioner. I samverkan med dåligt humör kan denna kombination leda till mycket stora 

problem för den unge individen (Hjälp till barn med funktionsnedsättning, 1177.se). 

5.1.2 BUP och BUH 

Barn som har fått diagnosen efter en utredning har redan haft sin första kontakt med Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP) som tillhör till specialistsjukvården och det är ofta de man kontaktar 

när man har ett behov av psykiatriskt stöd eller vård. Det behövs inte ens remiss för att kunna 

kontakta deras öppenvårdsmottagning. Barn-och ungdomspsykiatrin kan erbjuda flera olika 

typer av hjälp och stöd men den vanligaste formen är olika sorters samtal. Tillsammans med en 

så kallad stödperson, psykolog eller terapeut kan man prata om vad som är särskilt svårt eller 

lätt för en, och träna på vad man göra olika situationer. Där kommer Barn- och 

ungdomsrehabiliteringen (BUH) in i bilden. Landstinget har skyldighet att erbjuda de stöd- och 

hjälpinsatser som man har behov av. Rehabiliteringen ska ge råd, stöd och även behandling till 

barn med ADHD men även deras familjer. Det finns inte någon exakt mall hur stödet och 

hjälpen ges till individen och därför går det bara ge en allmän blid av vad det kan innebära. 

Rehabiliteringen gör en individuell vårdplan för varje barn tillsammans med barnens föräldrar. 

Rehabiliteringen omfattar bland annat hjälp i form av medicinering, anpassning av hemmet, 

olika praktiska vardagshjälpmedel, motorikträning och hjälp till språklig, psykisk och 

pedagogisk utveckling. Det är även möjligt att personal från skolan och socialförvaltningen kan 

delta i planeringen och en del av mötena om föräldrarna vill det. Det finns flera viktiga 

yrkesgrupper på rehabiliteringen som tillexempel kurator, logoped, psykolog, 

rehabiliteringsläkare och specialpedagoger som arbetar med varandra i ett team för att kunna 

erbjuda den bästa hjälpen för den unga individen. (Barn- och ungdomsrehabilitering, 1177.se)  
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5.1.3 Föräldrautbildning 

Det finns även hjälp till föräldrar att lära sig hjälpa sitt barn på bästa sätt och även förbättra 

relationerna i hela familjen. Programmet KOMET (kommunikationsmetod) som erbjuds till 

föräldrar har meningen att lära ut ”verktyg” (metoder) som hjälper föräldrar att bemöta sitt barn 

och hur de ska förhålla sig till vissa beteenden som ska resultera till mindre bråk och konflikter 

hemma och i skolan. Föräldrarna kan även få möjlighet till stöd- och hjälp i form av samtal. 

(Hjälp till barn med funktionsnedsättning, 1177.se) 

 

5.1.4 Hjälp i skolan 

Barnet har rätt att få en individuell utvecklingsplan, oavsett vilken årskurs eller skola det är. 

Skolan har ett ansvar att ge barnet det stöd och hjälp barnet behöver för att klara sin skolgång. 

Som exempel kan man nämna extra tid för uppgifter eller prov, få tillfällen att arbeta i mindre 

grupp eller rent individuell undervisning av sin lärare eller specialpedagog. Assistent eller 

resursperson som är ”öronmärkt” för att ge extra stöd efter barnens behov är inte heller ovanligt.  

Det finns en del praktiska hjälpmedel som man kan få för att underlätta både barnens inlärning 

och att få större möjlighet till mer självständighet. Det kan vara exempelvis en dator, 

mobiltelefon med kalender som med ljud påminner om vad barnen ska göra. (Hjälp till barn 

med funktionsnedsättning, 1177.se) 

5.2 Föräldrarnas upplevelser av stöd- och hjälpinsatserna 

Den övervägande delen av de intervjuade har idag inga andra insatser än det som erbjuds i 

skolan men dessa upplevs inte tillräckliga. Som positiv upplevelse anger flera informanter att 

deras barn har en fungerande medicinering för att hjälpa med koncentrationen och att dämpa 

impulsiviteten hos barnen. 

Informationen om de möjliga stöd- och hjälpinsatser kan uppfattas som svår att hitta och att det 

brister hos sjukvården att erbjuda och berätta om dessa. Flera av informanterna upplever att de 

själva har fått leta reda på vad som finns eller hört det via bekanta. Frustration över att inte få 

svar på sina frågor och att bli hänvisade vidare är tydlig bland informanterna.    

”…och så fick jag ett hysterisk runt kommunen… Jag bara skrek åt de i telefon. Och så fick jag 

till slut svar att du kanske vill ha numret till en resursskola. Vad är det för någonting?! och så 

fick jag det” (intervju 1) 
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Det andra som uttrycks tydligt som negativt är att det lovas hjälp men ingenting händer. Långa 

väntetider upplevs som bortkastad tid för barnen som behöver hjälp så snart som möjligt. 

Självklart har föräldrarna förståelse för att vissa saker tar den tid det tar men är mest besvikna 

över att det lovas att man ska ordna på ett visst sätt men det görs något annat utan vidare samtal 

över detta eller så händer det ingenting och den problematiska situationen kvarstår.   

”De hade lovat att han skulle få hjälp och allting i skolan och allting skulle vara så bra och 

allting skulle vara fixad men de förstod inte fortfarande vad vi behövde hjälp med.”(intervju 1) 

”Vi vill ha mer hjälp med pedagogiska hjälpmetoder men det erbjuds medicin.” (Intervju3) 

 

Flera av föräldrarna upplever att barnens problematik inte tas tillräckligt på allvar och på grund 

av det så får barnen inte tillräckligt med hjälp. 

”De här människorna människor har läst pedagogik vet hur många år i sina utbildningar och 

är med barn varje dag. Och så säjer de så här att det finns alltid någon som vakar över det 

barnet. Då blir jag som hysterisk när jag hör det. DET FINNS ALLTID NÅGON SOM VAKAR 

ÖVER DET BARNET PÅ SKOLAN!  Jag måste veta VEM det är som ska göra det. Inte så här 

att det är någon som gör det. Det finns ju alltid någon. De är så de har pratat hela tiden”. 

(intervju 1) 

 

Kommunikationsproblem tas upp i flera intervjuer. Informanterna upplever att de inte blir 

förstådda i det vad de behöver hjälp med. Anledningen till detta anses vara okunskapen om 

problematiken med barn som har diagnosen ADHD och obefintlig erfarenhet hos de inblandade. 

Även om det finns vissa lärare som skulle förstå vad som behövs har de inte möjlighet att 

förändra situationen på grund av ekonomiska skäl eller brist på andra resurser. Vetskapen om 

att hjälp finns men att inte få det till sitt barn väcker arga känslor hos informanterna. Samtidigt 

känner de sig maktlösa och utanför när de själva inte kan vara involverade i en del av de beslut 

som tas.    

”Till viss grad är det ju positivt det som skolan gör men som det här: ” Tyvärr, Vi har inte 

pengar att köpa in det och sådana saker att men tyvärr men det finns det som hjälpmedel. Jaha 

var ska jag vända mig till då för att få det. Ja det måste komma beslut från något håll och är 

jag inblandat. Nej det är jag inte.”(intervju 3) 

”Jag tycker ändå att de lärare som vi har mött så har det varit pekfinger” (intervju 5) 
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”Vanliga skolan har så stor brist på förståelse. Anklagande att det är vår fel eller att det är 

dålig uppfrostran. Jag sa att det här läget inte fungerar. Det är ju för mycket. Han går på 

knä. Vi måste lätta bördan. Då fick vi bara höra: ”Antingen görs det här på det här sättet 

eller inte alls”. Det gick inte att anpassa till hans aktivitetsnivå.” (Intervju 5) 

 

När det gäller kommunikation har flera av informanterna en tidigare upplevelse av fungerande 

kommunikation. Vid flera tillfällen under intervjuerna jämförs funktionen mellan en så kallad 

”vanlig skola” och resursskola som deras barn har varit på tidigare. Där finns ingen som helst 

tvivel att föräldrarna upplever en kraftig skillnad som skapar ytterligare negativa 

ställningstaganden gentemot den vanliga skolan. Föräldrarna har total förståelse för att det ska 

vara en viss skillnad mellan skolorna och att resursskolorna har andra resurser och möjligheter 

att bemöta och hjälpa dessa barn. Det som föräldrarna inte kan förstå är att de delarna av hjälpen 

på resursskolan som skulle kunna följa med barnen till vanlig skola utan större problem inte tas 

med. Med dessa menar föräldrarna de fungerande kommunikationsmetoderna mellan skolan 

och hemmet och de enkla sätten att hjälpa barnen till bättre resultat i skolan utan ekonomiska 

påfrestningar för skolan. Oftast handlar det om tid och engagemang från lärarna. 

”På resursskolan är det annorlunda. Men det är så alltså att man har kommunikation med hem 

och mellan skolan. Vi visste hela tiden var vi hade varandra och de hade ingen möjlighet och 

man har koll på varandra och vi siktar mot samma mål. Då när vi hade möte så ofta så då drar 

man ju prick-linjer, hit vill vi och det här sättet ska vi jobba. Och då jobbar vi på det både 

hemma och på skolan. Det var klockrent.”(intervju 5)  

”Det har diskuterats med skolan att ibland det skulle vara bättre om NN skulle få göra en del av proven 

muntligt och även vissa läxförhör med. Det som är ibland svårt att få skolan att förstå är hur det 

fungerar för de här barnen. I skolan ser de en mycket artig och duktig barn men när han kommer hem 

är han helt slut många gånger. Jag brukar prata med skulan om han bli för trött och får problem att 

orka med alla läxor.” (intervju 4) 

Flera av informanterna har deltagit i föräldrarutbildningen KOMET. Utbildningen upplevs som 

mycket bra och givande. Utbildningen erbjöds i de flesta fall i samband att barnen skulle gå i 

resursskolan. Några av informanter har erfarenheter av samma utbildning men via landstinget. 

Enligt föräldrarnas upplevelse finns det en klar skillnad var man går denna utbildning. 
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”Vi skulle gå KOMET. Det minns jag ingenting av för att det var så ytligt och det var så 

opersonligt. Sen valde vi att hoppa av för att då skulle han ju komma in till resursskolan, och 

där ska vi gå KOMET kursen. Det var en jätte skillnad att gå på den på resursskolan när de 

kände pojken och det blev helt annan respons. Det är som två olika utbildningar, de via 

landstinget och det som erbjuds på resursskolan.” (intervju 5) 

5.3 Föräldrarnas upplevelser av samarbete 

Frågan om samarbete mellan de olika aktörerna som föräldrarna har mött väcker flera negativa 

känslor hos informanterna. Flera beskriver liknande versioner av situationer de har varit med 

om där bristen på samarbete mellan flera av de inblandade har försvårat situationen för att hjälpa 

barnen på bästa sätt.  De flesta anger att svårast av allt är när samarbetet mellan skolan och 

hemmet inte fungerar. De ”verktyg” som föräldrarna har fått ta del av exempel via 

föräldrautbildningen eller via BUP tas inte hänsyn till på skolan. 

”Det har väl varit lite tidigare mellan skolan och talpedagogen men det var ju samma sak där. 

Det som talpedagogen sa åt oss på lasarettet var inget som skolan lyssnade på utan de körde 

ju sitt race. Det var ju ingenting … utan det skulle göras på, det var så hela tiden, det ska göra 

på deras sätt eller ingenting alls.”(intervju 5) 

”Man saknar samarbete med skolan istället för pekfinger och jag även om det är lärarna som 

är intresserad så har specialpedagogerna ingen som helst förståelse för de här. Det är ju de 

som ska vara stöd åt lärarna. Specialpedagogerna och rektorerna som har varit värst. Och då 

har de ju jag och lärarna någonstans där mitt i mellan.”(intervju 5) 

”De har ju specialpedagoger anställda på teknik sektorn så om man ska säja att det är så. Så 

är det men fast att de har papperna och allting och man mailar och säger att så här är det nu, 

nu är det så här, nu mår han så här, nu vill jag ha lite hjälp här, lite ”feedback”. Lite så där, 

”hur är det?” ”Hur går det?” Och så där. Nej inte riktigt så man skulle vilja att det ska fungera, 

så att säga.” (intervju 2) 

 

 Det andra är att skolan och BUP eller andra verksamheter har nästan inget färdigt organiserad 

samarbete. Det är ofta föräldrarna som åker mellan möten hos olika aktörer som inte samarbeta 

med varandra. 

”Alltså det har ju inte funnits något samarbete med skolan. Alltså mellan en vanlig skola och 

jag menar BUP eller något annat det har ju inte existerat utan jag känner ju lite frustation 
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fortfarande med att då pratar man med skolan och så pratar man med PuB angående då 

medicin och så. Och då sen har man jag själv ungefär och det där ska som sammanlänka på ett 

sätt som jag ska också ska klara av som hålla alla bollar i luften.” (intervju 2) 

”När vi var på BUP och ville att nu skulle skolan få också ta del av det här och vi fick bara en 

djup suck. Psykiatriker som hade gjort utredningen och säger att: Visst skulle man kunna göra 

det men enligt mig har ingen kontakt med skolan taget för att BUP, skola och ni skulle kunna 

sitta i samma möte.” (intervju 4) 

”Det finns inget samarbete med sensomotoriska och skolan och BUP utredningar. Där finns 

det ingen dialog. Jag upplever att skolan inte vill ha med sensomotoriska att göra med huvud 

taget. Jag tycker att jag har fått jätte mycket hjälp utav de. Det har man inte fått från skolan. 

Det finns bara konstaterande att vi måste göra ännu djupare utredningar om finns något. Och 

det att från att ha tagit det beslutet har det gått ett och ett halvt år tills någonting har hänt. 

”(intervju3) 

Återigen jämför flera av informanterna samarbetet som de har erfarenhet av från resursskolan. 

Det beskrivs att där var det skolan som hjälpte med kontakterna till de andra och hade 

kunskapen om vem man skulle kontakta när föräldrarna har frågat om råd angående andra 

verksamheter. Föräldrarnas upplevelse från resursskolorna har satt ribban högt för 

förväntningarna på hur det ska fungera. Som det beskrevs tidigare finns det inte förväntningar 

på att allt skulle vara eller göras lika som på resursskolorna men föräldrarna efterlyser viljan 

hos lärarna, specialpedagogerna och rektorerna att ta lärdom om hur man kan arbeta på ett bra 

sätt och ge nya synvinklar en chans. 

”Kanske lyssna mer och kanske få den här dialogen som man har på Resursskolan. Förståelsen 

att jaha han gör så hemma men han gör så här i skolan. Hur ska vi som kunna matcha det då? 

Att ha strukturen i klassrummet, veta ungefär hur gör ni hemma, hur tycker du att jag ska göra 

här när han gör så eller när det blir så här. Och så kan man… då vet ju barnen också att det 

är ingen ide, att det görs likadant hemma som det görs på skolan. Vi går åt samma håll. Och 

det kommer man långt på, tror ju jag. Jag är ganska övertygad att man kommer ganska långt 

om man har strukturen och så har man den här dialogen som man för mellan 

varandra.”(intervju 2) 

5.4 Vad är det som efterfrågas 

Det är ganska tydligt vad föräldrarna efterfrågar. För det mesta handlar det om förbättringarna 

som har med skolan att göra. Flera beskriver vilken betydelse en förbättrad kommunikation och 
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samarbete mellan lärarna och föräldrar skulle ha. Föräldrarna förstår dagens arbetsbelastning 

hos lärarna och att de har begränsningar i sin befogenhet att utföra åtgärder, ge stöd och hjälp 

till ett barn och speciellt föräldrarna. Förändringen som ska ge det önskade resultatet är inte 

enligt föräldrar omöjligt om lärarna skulle se möjligheterna istället för att vara principfasta till 

det som är ”normalt” arbetssätt för lärarna. Det som upprör föräldrarna mest är den bristande 

kommunikationen mellan hemmet och skolan. 

”Alltså om man säger så här jag ser ju en klart betydande grej att ha kontinuerliga möten i 

skolan. Det hade vi på resursskolan. Var det någonting då togs det upp. Vi var och prata var 

tredje vecka. Skit bra! När man kommer till en vanlig skola, ja vad är det då, en gång under en 

termin ungefär.” (intervju 2) 

”Dialogen om vad som händer under skoldagarna fungerar inte. Det är hon som meddelar 

ganska starkt vad som händer och vi sitter ner och försöker prata om det när jag vet att hon 

blir irriterad och jätte ledsen. Hon behöver verktyg för att veta hur hon ska handskas med, ska 

hon strunta i det här eller ska hon ta tag i det här.” (intervju 3) 

Alla de som har informanter har angett bristande kommunikation och avsaknad en kontinuerlig 

dialog mellan skolan och hemmet som negativt när det gäller samarbete. När man frågar efter 

idéer och förslag till hur stöd- och hjälpinsatserna kan bli bättre tar föräldrarna upp samma sak 

en gång till. Tillsammans med önskan om tätare kontakt med skolan efterlyser föräldrarna mer 

struktur.  

”Det var ju för att strukturen inte fanns. Alltså i ett klassrum. Nu har de ju inte riktigt över gått 

helt men alltså de hade ju inte sina egna platser tillexempel. Men låt de har var sin bänk. Låt 

de har sin penna, sin egen penna och sitt eget sudd.” (intervju2) 

”Jag tror att många… att få bättre struktur på skolan kan skapa bättre hela vägen.”(intervju5) 

När föräldrarna pratar om struktur på skolan uppger flera att det är stora grupper i vanlig skola 

där ljudnivån är hög och det surras på lektionerna. Eleverna ska hämta saker och rör sig i 

klassrummet och samtidigt stannar de och prata med varandra. Flera nämner att skolan har slutat 

med förutbestämda platser där eleverna kan ha sina saker. Nu är mycket av sakerna utspridda 

och detta gör att eleverna inte sitter och jobba hela lektionen. Som förslag på förbättring till 

detta beskrevs att minska grupperna och öka antalet lärare. Konsekvent schema som är enkelt 

och stämmer i det stora hela så barnen alltid vet vad som händer och när. Låta barnen ha sin 

egen plats, sin bänk och sina saker så att de kan lära sig ta hand om sina ägodelar och bli mer 
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självständiga. Att jobba i så stora grupper och hålla reda på även andras saker kan enligt 

föräldrar komma senare.  

”De ska ta så mycket ansvar över allting men inte har inte fått lära sig att ta hand om sig själv. 

Jag tycker man ska börja med sig själv. Sen när de bli äldre, mellan stadiet – högstadiet, då 

kan man börja med det där. De ska börja ta ansvar över en hel grupp unga innan de har mognat 

och lärt ta hand om sig själv. Jag tror det är så mycket intryck i klassrummet idag med hög 

ljudnivå, rörelser och allt spring.”(intervju 5) 

Föräldrarna beskriver önskan om fritidsaktiviteter som är inriktade för barn med 

ADHD/neuropsykiatrisk funktionshinder. Upplevelsen är att barn med ADHD har svårt att 

delta och komma in i dem som finns idag på grund av svårigheterna de har. 

”Alltså att det finns tillexempel inom idrotten att man är där för att ha kul med sina kompisar 

och inte för att bli elitproffs. Att man kan börja med fotboll när man är femton, eller börja ny 

idrott när man är femton, eller fjorton eller tretton. För det är då många kanske klarar av det.” 

(intervju 1) 

”Att det finns någon slags läger att åka på sommaren också att man inte jämt måste vara 

fotbolls läger visserligen eller. Man skulle rikta in sig på de som har ADHD. Eller… ja… 

neurotiskfunktionshinder eller vad man vill kategorisera de någonstans. För att det är vissa 

saks stöd man behöver som är självklara. Det måste finnas en plan för varje dag vad de ska 

göra för någonting. Ett schema måste finnas. En ”to do” lapp.” (intervju 1) 

Flera föräldrar vill att man ska sprida kunskapen om ADHD till de vuxna som deras barn 

kommer i kontakt med i vardagen, speciellt i skolan. Enligt föräldrarna skulle det öka 

förståelsen om hur barn med denna diagnos fungerar och hur man som vuxen kan bemöta 

barnen och hjälpa dem med det som är svårt. 

 

”Det skulle vara bra med information till lärarna hur vardagslivet ser oftast ut. Om man skulle 

förstå det så kan man också förstå tillexempel att man inte kan lägga läxor till varje dag även 

om eleven är duktigt på skolan och jobba bra hela dagen. Deras energi räcker inte riktigt hela 

tiden när skoltiden tar så mycket av deras krafter. Informationen skulle kunna göras i någon 

form av broschyr eller föreläsning för lärarna.” (intervju 4)  
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6. Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att undersöka föräldrarnas erfarenheter av stöd- och hjälpinsatser 

med fokus på barn med diagnosen ADHD. Jag ville undersöka hur föräldrarna upplever 

hjälpen/stödet i vardagen och skolan. Jag ville även få fram vilka hjälpresurser/stödinsatser som 

upplevs fungerande och mindre lyckade. Jag skulle även kartlägga vilka idéer och 

förbättringsförslag föräldrarna har angående stöd-och hjälpinsatser. Arbetet skulle leda till mer 

kunskap och förståelse om hur hjälp- och stödinsatserna upplevs av föräldrarna. Det skulle öka 

förståelsen men framförallt kompetensen att möta dessa barn och föräldrar utefter deras behov. 

Jag anser att resultaten av undersökningen kan besvara dessa frågeställningar. Jag menar att 

uppsatsen belyser tydligt hur föräldrarna till ett barn med diagnosen ADHD upplever stöd- och 

hjälpinsatserna. Resultaten ska ge vägledning och nya idéer till personer och verksamheter som 

i sin yrkesroll ska ge stöd- och hjälp till barn med ADHD och till deras familjer efter det som 

visar sig behövas.   

6.1 Tolkning av resultatet 

Föräldrarna är mycket klara med det som de är nöjda med och inte nöjda med. De upplever att 

det är svårt att hitta rätt information om vilka stöd- och hjälpinsatser de har möjlighet att ta del 

av och hur man söker de i så fall. Kritik ges till flera verksamheter som egentligen ska hjälpa 

föräldrar med detta.  

Skolans insatser och sätt att samarbete med föräldrarna och BUP har varit det huvudsakliga 

ämne som föräldrarna är mest missnöjda med. Det efterfrågas tätare kommunikation mellan 

skolan och hemmet. Även behovet av ökad struktur kommer fram. Samarbeten mellan flera 

verksamheter som till exempel BUP och skola beskrivs som nästan obefintlig. Föräldrarna 

uppger att de har behov av att bli förstådda i sin och barnens situation utan bli bemötta av en 

dömande attityd. Föräldrarna uttrycker att det är viktigt att deras kunskaper om barnets vård ska 

bli lyssnade på och att deras åsikter respekteras. Föräldrarna har stor behov av delaktighet och 

har stor vilja att samarbeta med skolan och BUP för att kunna förbättra situationen för sitt barn. 

De har en stor kunskap om sitt barns problematik och vilken vård de behöver då de är de 

närmaste personerna i barnets liv och har funnits med från början. Det gör att föräldrarna kan 

känna att de med all rätt kan hävda att de vet vad deras barn behöver. Barn med ADHD kräver 

lite extra omvårdnad av föräldrarna som gör att de får ett naturligt behov av att vara delaktiga i 

alla delar av barnens liv och finnas där för dem. 
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Att se en familj som en del av systemet enligt systemteorin där alla delar har sin funktion för 

att det ska fungera är det teoretiska perspektivet, enligt social modell, som ska hjälpa mig att 

tolka resultatet. Man kan se att det finns tydliga problem med att detta system inte kan fungera 

på bästa sättet. Dålig eller otillräcklig kommunikation gör att parterna missförstår varandra och 

inte kan vara till den hjälp som skulle behövas. Om skolan inte förstår barnens behov av stöd 

och hjälp så kommer inte behovet heller bli uppfyllt. Anledningen till detta kan vara okunskap 

om problematiken men också en oförmåga eller avsaknad av erfarenhet att lösa de praktiska 

problemen som medföljer situationen. För att systemet ska fungera måste alla parter vara 

lyhörda samt ta och ge kunskap som för systemet framåt. Tolkningen av föräldrarnas 

erfarenheter och upplevelser ger bilden av ett system där en av delarna är överbelastad 

(familjen) och de andra delarna rullar på i sin egen takt och ibland i var sitt håll som gör att de 

familjen drabbas av obalans. Samtidigt upplever föräldrarna att de blir utpekade som skyldiga 

till barnens beteende. Detta tankesätt beskrivs i den individuella modellen av sociologiska 

perspektivet på funktionshinder. Att se barn med ADHD och hela familjens behov av stöd- och 

hjälpinsatser enligt den individuella modellen resulterar i att man kommer att försöka förändra 

barnet och anpassa detta till skolan och därmed också till samhället. Det krävs attitydförändring 

mot den sociala modellen. Då ligger fokus på hur man kan förändra samhället så att individen 

ska känna sig så lite begränsad och utanför som möjligt. Enligt Hunt ansvaret att lösa problem 

och hinder ska inte ligga hos individen själv som den möter i samhället. Det ska ses från ett 

folkhälsoperspektiv och att samhället har ett ansvar att hjälpa individen i att delta fullt ut i det 

sociala livet. (Giddens, A 2007) Även socialstyrelsen har påpekat vikten av ett fungerande 

samarbete och delat ansvarstagande för att skapa bästa möjlighet att påverka barn och 

ungdomars uppväxtmiljö och inlärningsmöjligheter. Enligt deras bedömning krävs mer 

kunskap, attitydförändringar och vidgat ansvar inom viktiga samhällssektorer för att framtiden 

för individer med ADHD skulle se ljusare ut. 

Från samma perspektiv kan man se föräldrarnas önskan om fler fritidsaktiviteter som är 

inriktade för barn med ADHD. För att ha möjlighet att till utöva de aktiviteter som är vanliga 

för andra barn när man har diagnosen ADHD krävs det att själva aktiviteten formas efter deras 

förmåga att delta. Barn och unga utan sociala aktiviteter riskerar att bli isolerade och kan inte 

utveckla sina sociala färdigheter som ska hjälpa dem att bli mer självständiga i sitt liv som 

vuxen. Allt detta ingår i det nätverk runt den unga som har beskyddande inverkan mot psykiska 

sjukdomstillstånd när individen hamnar i svåra och påfrestande livssituationer. (Brunt, D & 

Hansson, L 2005) 
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Samhället behöver ökad kunskap om ADHD och dess problematik. Detta har även 

Socialstyrelsen påpekat. Enligt deras uttalande finns det ett stort behov av att forska om detta 

och att dela med sig av kunskap för att barn med ADHD ska ha en ljusare framtid 

(Socialstyrelsen 2002). Resultaten visar att föräldrarna upplever att de blir bemötta av personer 

som inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att förstå hur man kan hjälpa barn med 

ADHD på bästa sätt. Det är därför en ganska naturlig reaktion att föräldrarna önskar utökat 

utbildande och att dela information till, speciellt till de som behöver detta i sitt arbete, men även 

för andra för att minska fördomar om personer med diagnosen ADHD.   

6.2 Förslag för stöd- och hjälpinsatser i framtiden 

För att förbättra kommunikationen mellan hemmet och skolan utan att öka lärarnas arbetsinsats 

till orimlig nivå har jag kommit fram till några förslag som jag kommer att presentera här nedan. 

Som sagt är dessa bara förslag och måste ses som en möjlighet till en bättre dialog för att 

förbättra inlärningen för barnen. 

 

Dagbok  

Idén går ut på att ha en bok som följer barnen mellan skola och hemmet varje dag. Läraren eller 

lärarna som barnen har under dagen skriver kort om hur det har varit under dagen. Meningen 

är att meddelanden är korta och innehåller både det positiva och negativa. Det ska inte vara en 

bok med bara klagomål, utan allmän beskrivning av hur det fungerar. Föräldrarna och lärarna 

bestämmer tillsammans vilken typ av information som ska skrivas utifrån behov som finns. 

Skulle lärare eller föräldrar vilja prata med den andra mer om någonting så kan man skicka 

meddelanden via denna bok så man kan träffas eller ringa till varandra. De positiva sidor som 

finns med detta är att det minskar tiden som behövs till att ha mer kontinuerlig kontakt och både 

föräldrar och lärare kan få aktuell information som hjälper dem att förstå barnens beteende både 

i hem och i skola. Om detta görs på rätt sätt kommer det finnas ytterligare en positiv sida. 

Barnen som har boken med sig mellan skolan och hemmet kommer att titta i boken och vill veta 

vad de vuxna har skrivit. Om de finns med beröm och erkännande att barnen har klarat vissa 

moment bra i skolan så kommer barnen vilja se mer av det. Det kan även vara en liten hjälp till 

att stärka barnens självförtroende. Om barnet har gjort något extra bra som läraren vill 

uppmärksamma så kan man skicka med i boken ett mini diplom (storlek av ett visitkort) av det 

som barnen gjorde bra. Det positiva uppmärksammas genom boken både från läraren och från 



26 
 

föräldrarna. Det som är mindre bra ska man skriva så kort som möjligt. Jag vill visa några 

exempel för att tydliggöra vad jag menar. 

Från lärare till föräldrar: 

”En glad pojke! Bra dag!”, ”Har jobbat bra idag.”,  ” Glömt matte läxan, annars bra dag”,         

”Ok!  ”, ”Konflikt, ring mig!” 

Från föräldrar till lärare: 

”Har sovit dåligt i natt”, ”Har glömt läxan till skolan”, ”Har läst en bok själv!” 

Möjligheterna är oändliga. Man kan även använda sig av små klistermärken som till exempel 

guldstjärnor eller ”smailisar”. Om detta görs på rätt sätt kan det vara en mycket bra metod att 

kommunicera med och hjälpa barnen till bättre resultat i skolan. Detta ger både föräldrar och 

lärare mer tid att förbereda sig för olika situationer som vanligtvis skulle skapat problem på 

grund av bristande information. Möjligheten att vara steget före innan någonting utvecklas till 

något negativa ökar med rätt information om vad som händer/har hänt. 

 

Ökat antal träffar med dialog   

Det händer ofta mycket runtomkring ett barn med ADHD. Det är viktigt att det finns en dialog 

mellan hemmet och skolan som tar fram det aktuella i skolan och hemmet. Detta gör det lättare 

att hjälpa barnen och att förbereda inför tillfällen som kommer där man vet att barnen behöver 

lite extra hjälp. Lärare och föräldrar kan komma överens om tidsintervallen mellan samtal efter 

behov. Visst ökar detta lärarens arbetsbelastning en aning, men utan ökad kontakt kan dem 

ordinära mötena bli oerhört långa. Dessutom, om barnen börjar halka efter och man inte snabbt 

fångar upp så resultera det i ytterligare arbete för lärare, barnet och föräldrar.  

Föreläsningar/utbildning till de inblandade 

Att utbilda skolans personal och andra inblandade om ADHD och metoder att bemöta 

diagnosen kan ge mycket positivt resultat. Föreläsningar om symptomen, problematiken och 

även vardagslivet från föräldrarnas perspektiv ska bidra med ökad kunskap och förståelse som 

resulterar i bättre resultat i arbetet att hjälpa barnen och dess familjer.  

Det kan vara värt att fundera om flera yrkesutbildningar ska innehålla kunskaper om ADHD 

och andra neuropsykiatriska funktionshinder. Jag har under arbetet med denna uppsats fått en 

uppfattning av att kunskap om detta, som kommer via utbildning, är minimal om inte lika med 

noll. Det verkar underligt med tanke på att antalet barn med den här typen av problematik har 
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ökat och att även socialstyrelsen har påpekat bristen på kunskap. Föräldrarna möter lärare och 

andra inom skolväsendet och inom vården som inte har fått tillräckliga kunskaper via sin 

utbildning. Jag hoppas att undervisning om funktionshinder kan få större utrymme i en del 

utbildningar i framtiden.   

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Jag har i mitt arbete samlat information och kunskaper om hur föräldrarna upplever på stöd- 

och hjälpinsatser till sina barn. Jag har även tagit med föräldrarnas önskemål om hjälpmedel. 

Det som skulle vara intressant att titta närmare på är om dessa föräldrarnas önskemål om stöd 

och hjälp är rimliga? Kan vanlig skola ge de här barnen bästa möjliga hjälp efter deras behov? 

Finns det en realistisk möjlighet att skolan ska klara av detta eller finns det ett behov av fler 

resursskolor som är specialiserade på att ta hand om barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder. Föräldrarnas upplevelse av tiden när barnen har gått resursskola är oerhört 

positiv. Där kommer även frågan var man ska dra gränsen för föräldrarnas delaktighet och i 

vilka former, om det finns risk att det inte är det som är bäst för barnen? 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 Inbjudan till intervjun 

 

Hej ni föräldrar till barn med diagnosen ADHD! 

Jag är en student som går sista året på Luleås tekniska universitet, sociologi utredning som 

inriktning. Nu är det dags för mitt examensarbete. Jag har valt att undersöka och skriva om 

föräldrarnas erfarenheter om hjälp- och stödinsatserna i vardagslivet med barn som har 

diagnosen ADHD. Jag skulle vilja komma i kontakt med föräldrar som kan tänka sig att ställa 

upp för en intervju i studiesyfte. 

Din medverkan i denna undersökning 

Allt deltagande är frivilligt, anonymt och du kan när som helst meddela mig om du inte längre 

önska delta. Du kan när som helst under intervjun välja att avsluta om något känns obehagligt 

eller om du inte vill delta längre. All information och alla personuppgifter som samlas in under 

intervjun förvaras under största sekretess och behandlas konfidentiellt, så att inga obehöriga 

kan ta del av dessa.  För att skydda er identitet och integritet har jag valt att söka kontakt via 

lärare som känner till föräldrar till barn med diagnosen ADHD. Detta är enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Jag kommer att använda mig av fingerade namn i uppsatsen. Endast 

jag kommer att ha tillgång till materialet under arbetet. Efter studiens slut raderas all data och 

alla dokument bränns. 

Om du är intresserad att delta så kontakta personen som du fick inbjudan eller mig direkt.  

 

Mvh Katja Öhman 

Tel. 070/2523633 
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Bilaga 2 Kontrakt 

 

Jag har låtit skriva detta kontrakt för att på så sätt vara så tydlig som möjligt samt för att 

undvika att missförstånd uppstår. 

 

Genom ditt samtycke och med detta kontrakt försäkrar jag om att du kommer förbli anonym 

under hela studien samt i uppsatsen som studien sedan kommer leda till. Deltagande till 

studiet är frivilligt.  Allt material som studien ger kommer jag att hantera så att obehöriga inte 

får tillgång till det. Det är bara jag och eventuellt min handledare som kommer ha tillgång till 

materialet. För att skydda dig som deltar kommer jag även att avidentifiera allt material samt 

ta bort uppgifter som kan vara av igenkännande karaktär. 

 

Härmed intygar jag mitt samtycke och min medverkan i studien och jag är införstådd i dess 

syfte samt att jag kan välja att avsluta när som helst jag vill. 

 

__________________________                            __________________________________ 

Ort och datum                                                                 Underskrift 

 

Ansvarig för att detta kontrakt upprätthålls samt studien och dess genomförande. 

 

Katja Öhman 

 

_______________________________ 

Underskrift 
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Bilaga 3 Intervjuguide  

 

 

Presentation av mig och arbetet 

- Sociologistudent, utredning som inriktning 

- C-uppsats med syftet att analysera vardagslivet för föräldrar till barn med ADHD 

 

Bakgrunds frågor 

- Barnets kön och ålder 

- Neuropsykiatriskt funktionshinder (diagnos) och dess tidpunkt 

 

Stöd, hjälp och resurser 

- Hur upplever du att det fungera i skolan/hemma för ditt barn? (föräldrarnas upplevelse) 

- Vilka stöd- och hjälpinsatser har ni använt eller använder idag? 

- Vad är din syn på stöd och insatser. Vad fungera/ inte fungera? Vad önskas/ inte önskas? 

- Vilken upplevelse har du av samverkan mellan olika verksamheter som du kommit in kontakt 

med genom ditt barns diagnos? 

 

 


