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Förord
Vi skulle vilja tacka skolpsykologerna som ställde upp i denna intervjustudie och gjorde vår
Magisteruppsats möjlig.

Ett extra tack skulle vi även vilja rikta till Elias Josefsson och Louise Haggärde vars hjälp
underlättade vårt arbete.

Vi vill också tacka vår handledare Mikael Mattsson för vägledning under uppsatsens process.

Slutgiltige vill vi även rikta ett stort tack till våra respektive som under arbetets gång hjälpt
och stöttat på olika sätt.

Abstract
Aim
The purpose of the study is to examine how children with ADHD are diagnosed, and if it is
positive for a child to be diagnosed with ADHD.
Questions:
1. How reliable is the assessment work in the diagnosis of ADHD by the school psychologist's
point of view?
2. What advantages and disadvantages are there for a child to be diagnosed with ADHD?

Method
The study was conducted using a qualitative approach. Data collection was carried out by five
interviews with school psychologists from Stockholm. All interviews were audio recorded
and later transcribed. The collected material was analyzed by qualitative content analysis for
structuring and pick out the most significant findings from the interviews.

Results
The diagnosis of ADHD appears to be problematic. One reason is that the investigations may
differ from psychologist to psychologist. Another reason is that ADHD is a diagnosis that is
difficult to define, and that may vary from case to case. There seem to be both disadvantages
and advantages to getting a diagnosis. The benefits are mainly that students get a better sense
of self, and to that teachers can adapt their teaching in a better way. The main disadvantages
may be that there is stigma on different planes where ADHD problem is amplified.

Conclusion
There is a risk of children being diagnosed because it is the assessment work that varies from
case to case. By getting diagnosed with ADHD, students receive both positive and negative
effects. In large part, the outcome depends on how the school works with students.

Sammanfattning
Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka hur barn med ADHD blir diagnostiserade, samt om det är
positivt för ett barn att få diagnosen ADHD.
Frågeställningar:
1. Hur tillförlitligt är bedömningsarbetet vid diagnostisering av ADHD från
skolpsykologs synvinkel?
2. Vilka för- och nackdelar finns det för ett barn att få diagnosen ADHD?

Metod
Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ ansats. Datainsamlingen har genomförts
med hjälp av fem djupintervjuer med skolpsykologer från Stockholm. Under samtliga
intervjuer gjordes ljudupptag som senare transkriberades. Det insamlade materialet
analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys för att strukturera upp och plocka ut de
väsentligaste resultaten från intervjuerna.

Resultat:
Diagnostiseringen av ADHD verkar vara problematiskt, dels för att utredningarna kan skilja
sig åt från psykolog till psykolog, och dels för att ADHD är en diagnos som är svårdefinierad
och kan variera från fall till fall. Det verkar finnas både fördelar och nackdelar med att få en
diagnos. Fördelarna är att eleven får en bättre självkänsla och att pedagoger kan anpassa sin
undervisning på ett bättre sätt. De främsta nackdelarna kan vara att det sker stigmatisering på
olika plan, där ADHD-problematiken förstärks.

Slutsats
Risken att barn blir feldiagnostiserade finns, på grund av att det är ett bedömningsarbete som
ser olika ut från fall till fall. Att få diagnosen ADHD kan ge eleven både positiva och negativa
effekter. Till stor del beror det på hur skolan jobbar med elever.
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1 Inledning
10-åriga Muhammed och Johan går i samma klass. Båda eleverna upplevs stökiga under
lektionerna. Pedagogen upplever att deras beteende har en inverkan på övriga klassen. Johan
har en obekräftad ADHD-diagnos och skulle behöva anpassat stöd för att underlätta i
skolgången. Mohammed som är en intelligent elev ges inte den utmaning som han behöver
och blir därför understimulerad. Han känner sig uttråkad på lektionerna och stör därför andra
elever. Utifrån sett kan det här båda pojkarnas beteende uppfattas som två fall av ADHD men
i själva verket är det andra bakomliggande orsaker som påverkar Mohammeds beteende.

Detta skulle kunna vara en situation direkt tagen från en svensk skola som belyser några av
svårigheterna med att identifiera ADHD diagnosen. Diagnostisering är ett område som
debatterats inom skolvärlden och samhället senaste åren (Nilsson 2012; Lund 2010). Eftersom
ADHD är en symtomdiagnos som inte kan bekräftas genom ett test utan kräver en större
utredning, vilken innefattar intervjuer och tester med både föräldrar, barn och pedagoger
(Timimi & Taylor 2004; Bradley et al. 2000).

Antalet diagnostiserade ADHD-fall har stadigt ökat de senaste åren. Detta har medfört att fler
barn blir feldiagnostiserade (Gillberg et al. 2004). Många barn i skolan kan uppvisa flera utav
symtomen som är kopplade med ADHD, utan att dem får en fullständig diagnos. Detta gör
skolpsykologens arbete mer komplicerat. Vilka fördelar får ett barn av att få en ADHD
diagnos? Eller gör detta det svårare för eleven?
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2 Bakgrund och forskningsläge
2.1 ADHD
Det har existerat flera olika benämningar på barn som har uppmärksamhetsstörningar, det
vanligaste idag är ADHD som kommer från engelskans Attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD) (Socialstyrelsen 2004). Uppmärksamhetssvårigheter, impulsivitet och
överaktivitet är huvudsymtomen för en person med ADHD(Murphy et al. 2002). Denna
diagnos har blivit allt vanligare i samhället. Forskare tror att mellan 4-7 procent av barnen i
skolåldern har ADHD (Gillberg et al. 2004). Varför så många elever får denna diagnos är idag
oklart, dock finns det en rad studier som undersöker ämnet, de orsaker som nämns är bland
annat ökad diagnostisering, förändringar i samhället och olika bedömningskriterier
(Polanczyk et al. 2007; Timimi & Taylor 2004).

Etiologin för ADHD har forskare inget tydligt svar på däremot finns det stöd inom
forskningen som pekar på att diagnosen har att göra med neurobiologi och genetiska ursprung
(Biederman 2005). I hjärnan har man upptäckt neurologisk abnormitet i prefrontala cortex och
även dysfunktion hos neurotransmittorer (Hartnett et al. 2004). Forskare har även upptäckt att
graviditet och förlossningskomplikationer, rökning och droger under graviditet samt
ogynnsam familjemiljö anses som riskfaktorer till en utvecklad ADHD diagnos (Kaufmann et
al. 2000).

Det kan skilja mycket i karaktär på barn med diagnosen ADHD. Det finns olika
neurobiologiska tillstånd som utvecklingsmässigt ses som onormala nivåer av hyperaktivitet,
impulsivitet och koncentrationssvårigheter (Leroux & Levitt‐ Perlman 2000). Det finns tre
olika undergrupper av ADHD enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Fourth Edition, Text Revision): ADHD med uppmärksamhetsstörning, ADHD med
koncentrationssvårigheter samt en kombination av båda, det vill säga ADHD av kombinerad
typ. De flesta vetenskapliga studier har berört ADHD av den kombinerade varianten (Bradley
et al. 2000; Kadesjö 2010). Det är vanligt att elever med ADHD-diagnos har en kombination
av olika psykiska sjukdomar, ofta kan till exempel läs- skrivsvårigheter och/eller
koordinationsproblem förekomma (Kadesjö & Gillberg 2001).
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Historiskt har behovet av att klassificera olika psykiska störningar varit stort. Dessvärre är
detta en uppgift som inte är helt enkel, då uppfattningarna om vilka psykiska störningar som
ska klassificeras och hur de ska klassificeras varierar (Cooper & Michels 1981).
Barn med olika psykiska störningar som till exempel ADHD, autism och dyslexi har blivit allt
vanligare. Trots att ämnet har debatterats länge och många publikationer har skrivits är det
svårt att sätta rätt diagnos på elever som har en hög intelligens och samtidigt har ADHD
(Baum & Olenchak 2002). Begåvade elever med hög intelligens kan bli understimulerade i
skolan vilket kan leda till att de uppvisar liknande symtom som barn med ADHD (Jason M.
Nelson, Anne N. Rinn 2006). Barn med ADHD har svårt att reglera sitt beteende i enlighet
med de instruktioner som en vuxen ger, vilket leder till att de ofta upplevs oppositionella eller
trotsiga (Schachar et al. 1993). På samma sätt kan smarta barn bli uttråkade av skolan och inte
bry sig om de uppgifter läraren ger (Jason M. Nelson, Anne N. Rinn 2006). Personer som har
fått ADHD-diagnos på grund av ouppmärksamhet eller ADHD av den kombinerade typen
tenderar att ha större problem i skolan än de som är överaktiva (Baum & Olenchak 2002).
Personer med ADHD kan vara normalbegåvade, men ha svårigheter med att uppfatta de
sociala koderna (Leroux & Levitt‐Perlman 2000; Hartnett et al. 2004). Willcutt (2006)
nämner att ADHD är en legitim diagnos som ofta kan upptäckas redan innan barnet har börjat
skolan. Andra forskare har visat att ADHD är en diagnos som följer med en person upp i
vuxen ålder, alltså inte är någonting som man växer ifrån (Russel A Barkley et al. 1990).
Idag ses ADHD som en multifaktoriell sjukdom som är klinisk heterogen, den är
sammankopplad med en ekonomisk börda för samhället, stress för familjen och negativa
akademiska och yrkesmässiga resultat (Biederman 2005).

2.2 Skolan som arena
Problematiken om ADHDs vara eller icke vara har varit en stor och infekterad debatt i
Sverige under många år. Debattens huvudpersoner har varit Christopher Gillberg som är
barnpsykiatriker och Eva Kärfve som är sociolog. Men debatten stannar inte bara vid ADHDs
vara eller icke vara utan handlar även om en krock mellan två vetenskapliga kulturer. Där
Sociologer arbetar för att få beskriva verkligheten på samma sätt som naturvetare (Snaprud
2003; Nilsson 2012; Lund 2010).
Mitt i denna debatt står skolan och undrar hur man ska göra med de allt växande antal elever
med ADHD i klassrummen. Beror det på att skolan arbetar på ett alltmer individuellt sätt och
att många elever inte klarar av det, eller beror det på lärarens pedagogik, eller är det inte
skolan fel alls, det har kanske att göra med olika biologiska aspekter?
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Många i skolans värd är överens om att elever påverkas mycket av vilken miljö de befinner
sig i (Barber et al, 2005, Bieberich and Morgan, 2004). Tidigare forskning som har gjorts på
hur elever påverkas i skolan av olika störningsmoment har bland annat visat att störande ljud,
brist på solljus men även utsikt genom fönstret påverkar elevers koncentrationsförmåga
(Enmarker & Boman, 2004; Küller and Lindsten, 1992; Wilson, 2004). Men en utav de
viktigaste delarna för att elever ska kunna lära sig saker handlar om hur pedagogen arbetar
(Strayhorn & Bickel, 2002). Forskare har sett att när pedagogerna arbetar mer enskilt med
eleverna ökar koncentrationsförmågan och inlärningen. För att skolan ska kunna ge sina
elever den bästa förutsättningen ska dessa faktorer tas med i undervisningen men även i hur
skolmiljön planeras (Tufvesson 2007). Flertalet elever i skolan kan mycket väl påvisa många
av beteendena under en viss period, men det betyder alltså inte att de har ADHD (Gillberg et
al. 2004). Detta kan bero på en respons på en kroppslig sjukdom, dålig anpassning i en
skolsituation eller en pressad familjesituation (Socialstyrelsen 2004).

2.2.1 Medicinering
Medicinering har visat sig vara effektivt för att öka koncentrationen och kontrollera vissa
olämpliga beteenden i skolan. De har samtidigt visat sig hämma vissa barns kreativa- och
intellektuella förmågor (Baum & Olenchak 2002). Baum (1998) visade med hjälp av
intervjuer att kreativitet och känsla av humor hämmas av läkemedel. Ett annat problem med
medicineringen kan vara att barn får minskad aptit och sömnproblem (Gillberg et al., 2004).

2.2.2 Diagnostisering
Diagnostisering av ADHD är avancerat, det är inte så enkelt som att lämna ett blodprov och
på så sätt få ett svar direkt (Timimi & Taylor 2004). Istället handlar det om ett samarbete
mellan psykologer, läkare och patient då olika tester och bedömningar görs. Resultatet tas
fram utifrån intervjuer med patienten, föräldrar och skola/arbetsplats (Socialstyrelsen 2004;
Russel A Barkley et al. 1990; Barkley 1997). Nelson et al (2006) säger att så många som
hälften av alla som får diagnosen ADHD kan vara feldiagnostiserade om man tittar på
kriterierna som kommer från DSM-IV-TR. Nästan alla personer kan ha kriterier som stämmer
in på ADHD diagnostik (Jason M. Nelson, Anne N. Rinn 2006). Flera forskare har visat på
att många barn får en felaktig diagnos (Baum & Olenchak 2002; Jason M. Nelson, Anne N.
Rinn 2006; Nelson et al. 2006). Morrow et al (2012) har med sin forskargrupp gjort en
metastudie där de visade att det är större risk för elever som är sent födda på året att få en
diagnos. En diagnos av ADHD kommer ofta i kombination av andra diagnoser, vilket enligt
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DSM-IV gör att ADHD-diagnosen ska vara en bidiagnos (Kadesjö & Gillberg 2001; Gillberg
et al. 2004; Rasmussen & Gillberg 2000).

Forskare vet att ADHD är en sjukdom som till viss del är ärftlig (Willcutt et al. 2006; Morrow
et al. 2012; Russell, Barkley et al. 1990). Det finns familjestudier som visar att barn från
familjer med ADHD har 6-8 gånger högre risk att drabbas än barn från familjer utan
diagnosen (Faraone et al. 2000; Russell A Barkley et al. 1990).
I forskningsrapporter går det även utläsa att miljön spelar en avgörande roll för huruvida den
psykiska störningen utvecklas (Kaufmann et al. 2000; Morrow et al. 2012). Forskning har
visat att ADHD är en klinisk diagnos (Kadesjö 2010; Biederman 2005; Schachar et al. 1993).
Definitionen av ADHD återfinns likt alla beteende-, utvecklingsavvikelser och psykiska
störningar i den diagnostiska manualen DSM-IV (Socialstyrelsen 2004). Denna manual finns
för att forskare och psykologer ska använda samma kriterier världen över (Cooper & Michels
1981). I denna fastslås vilka symtom som är karakteristiska för olika psykiska diagnoser. I
Sverige använder vi oss även av World Health Organizations (WHO) manual, den heter ICD10 (International Classification of Diseases) (Socialstyrelsen 2004). I denna används namnet
HKD (hyperkinetic disorder) istället för ADHD (WHO 1993). Dessa två bedömningskriterier
ger övergripande exempel på olika symtom som en person med ADHD bör ha för att få en
diagnos(WHO 1993; Faraone et al. 2000). Om diagnosen sätts genom skolan använder sig
skolpsykologer och BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) av andra tester bland annat
koncentration-och begåvningstester, men även intervjuer med föräldrar, pedagoger och
eleven(Russel A Barkley et al. 1990). Dessa utgår självklart ifrån ADHD-kriterierna som
återfinns i de två manualerna (Socialstyrelsen 2004).
Eftersom ADHD är en symtomdiagnos handlar diagnostiseringsarbetet om bedömning vilket
försvårar arbetet (Timimi & Taylor 2004). ADHD är en diagnos som kräver mycket material.
I Stockholm gjorde BUP en undersökning år 2007 som visar att det tar 13,6 månader från
första besöket hos BUP till det besök då eleven får en diagnos (Danielson & Maria 2007).

För att kunna ställa diagnosen ADHD krävs följande:
Symtomen ska vara närvarande under lång tid och skall avvika markant från andra barn i
samma ålder, kön och utvecklingsnivå (Bradley et al. 2000).


Problemen ska ha börjat visa sig före sju års ålder och får inte vara tillfälliga
utan ska ha funnits under minst ett halvår.
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(”
signifikant funktionsnedsättni ”
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. D
”
.

(Socialstyrelsen 2004)

2.2.2.1 Diagnostiseringen i Sverige
Kriterierna för att en ADHD diagnostisering ska ske som finns nedan är tagen från
socialstyrelsen som i sin tur har tagit mallen från DSM-IV:

De två olika undergrupperna av ADHD uppmärksamhetsstörning och
hyperaktivitet/impulsivitet har nio olika kriterier där minst sex stycken ska
uppfyllas för att en diagnos skall kunna sättas (Se bilaga 2). I den kombinerade
varianten av ADHD ska minst sex stycken kriterier från båda undergrupperna
uppfyllas (Bradley et al. 2000).
I Sverige har alla barn rätt till att få hjälp och stöd enligt deras förutsättningar (Riksdagen
2010). För att ett barn ska få rätt hjälp krävs en stor utredning som går igenom vad en elev har
problem med och vad den kan tänkas behöva hjälp med (Kadesjö 2002). I Sverige är det
oftast BUP som sätter en ADHD-diagnos, med hjälp av skolpsykologernas utredning
(Danielson & Maria 2007).

2.3 Definitioner
ADHD
Barn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) avviker ofta från normalt
utvecklade barn. Oftast upptäcks detta under skolåren då barnet har ett rastlöst beteende och
även svårt att koncentrera sig i skolan (Ne, u.å). Det finns tre olika undergrupper av ADHD
enligt DSM-IV: ADHD med uppmärksamhetsstörning, ADHD med koncentrationssvårigheter
eller en kombination av båda det vill säga ADHD av kombinerad typ (Bradley et al. 2000;
Kadesjö 2010).

Skolpsykolog
En utbildad psykolog som arbetar med psykologiska åtaganden på skolor kallas skolpsykolog.
Deras arbetsuppgifter har varierat genom åren. I Nordamerika, England och de Skandinaviska
6

länderna har det varit vanligt med skolpsykologer, vilket till stor del beror på att psykologin
har ett stort inflytande i dessa länder. Sedan 2000-talet har det blivit allt vanligare med
psykologer på skolor men nu arbetar de med pedagogerna och försöker arbeta fram starka och
svaga sidor hos elever, detta för att underlätta elevens skolgång (Egidius 1994).

Barn - och ungdomspsykiatri
När en skola misstänker att ett barn har en diagnos gör de en utredning. För att sätta den
slutgiltiga diagnosen skickar skolan oftast en remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin BUP. I
Stockholms läns landsting finns det 13 lokala mottagningar som vänder sig till barn och
ungdomar mellan 0-17 år (BUP 2009). På mottagningarna finns det olika experter som är
utbildade psykologer, socionomer, läkare och sjuksköterskor inom barn- och
ungdomspsykiatri. De som besöker BUP-klinikerna är barn och ungdomar med psykiska
problem som djup depression, självmordstankar, svåra ätstörningar och psykoser (BUP 2013).

2.4 Koppling till Läraryrket
Skollagen § 3:3
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål.”

(Riksdagen 2010)

Enligt skollagen har alla elever rätt till att få det stöd som krävs för att klara av skolgången.
Oftast uppträder ADHD innan barnet börjar skolan (Willcutt et al. 2006). Däremot är det
oftast först när barnet börjar skolan som det blir ett problem på grund av att barnet har
svårigheter med uppmärksamhet och koncentration. I Sverige idag använder vi oss av ett
pedagogiskt arbetssätt som fokuserar på att lägga ansvar på det egna lärandet. För elever med
ADHD förstärks deras problem genom detta pedagogiska arbetssätt (Samuelsson et al. 2009,
p.250). I vår kommande roll som pedagoger ville vi få en större förståelse kring ADHDproblematiken och tillvägagångsättet kring en diagnostisering och befintlig diagnos. Eftersom
vi med all säkerhet kommer att stöta på elever med ADHD-problematik finner vi ett intresse
av att förstå hur eleven påverkas av en diagnos. Genom denna studie hoppas vi kunna få en
djupare förståelse för elevers situation.

7

2.5 Syfte och Frågeställning
Syftet med studien är att undersöka hur barn med ADHD blir diagnostiserade, samt om det är
positivt för ett barn att få diagnosen ADHD.
Frågeställningar:
1. Hur tillförlitligt är bedömningsarbetet vid diagnostisering av ADHD från
skolpsykologs synvinkel?
2. Vilka för- och nackdelar finns det för ett barn att få diagnosen ADHD?

2.6 Teoretisk utgångspunkt
I arbetet utgår vi ifrån att ADHD är en legitim diagnos (Murphy & Barkley 1996; Biederman
2005; Barkley 1997). Trots att ADHD är en legitim diagnos finns problematik kring att sätta
en diagnos. I dagsläget finns det ett stort antal elever som får en felaktig diagnos (Baum et al.
1998; Nelson et al. 2006; Jason M. Nelson, Anne N. Rinn 2006). Studiens problemområde
kommer att grunda sig på detta problem.

2.6.1

Socialkonstruktivistiska perspektiv

Ett sätt att se på vårt samhälle sker genom sociala konstruktioner, då man kollar på
verkligheten, kunskapen i allmänhet och framförallt sociala problem. Författaren menar att
om man inte konstruerar ett problem så är det också svårt att definiera problemet (Sahlin,
2002, s. 129 f.). Sahlin (2002) nämner att: ”Konstruktivister hävdar att ingenting kan vara ett
problem om ingen upplever och beskriver det som sådant.”. Problem som uppstår i samhället
behöver nödvändigtvis inte vara en ökning av problemet utan kan istället handla om att
samhälle har formulerat ett problem som kan bygga på missvisande statistik. Till exempel att
media rapporterar att antalet våldsbrott har ökat, men den faktiska ökningen handlar bara om
att antal anmälningar har gått upp och inte antalet våldsbrott. Detta kan medföra en rädsla
genom att föreställningar konstrueras som inte stämmer på detta sätt kan sociala problem
konstrueras (Ibid). Enligt professorn Billy Ehn (1996, s70 f.) är det på grund av
uppmärksamheten kring olika sociala problem som ökar intresset att forska om angelägna
samhällsproblem.
För att kunna tala om ett problem är det nödvändigt med en subjektiv definition. Då
problemet uppfattas som existerande är de också möjligt att åtgärda. Vilket gör att problemet
både är kognitivt och normativt. Det sociala problemet blir där med accepterat vilket leder till
möjliga åtgärder från samhällets sida. Intresset av att undersöka hur sociala problemet skapas
beror på om problemet får någon påverkan på samhällets utveckling och eller sociala
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relationer. Genom ökad samhällsdebatt om exempelvis ADHD leder detta till att fler kommer
att identifiera sig med problemet (Kärfve, 2000, s.145 ff.).

2.6.2 Diagnosskapande
Enligt Johannisson (2006, s.29) ” finns sjukdom först när vi är överens om det, genom att
uppfatta, bekräfta och namnge den. Utan namn är sjukdomen hemlös.”. En definierad
sjukdom kan ge en bekräftelse inför omvärlden och det egna jaget. Diagnosen kan innebära en
stigmatisering, som gör att patienten kan känna utanförskap och i andra hand kan det fungera
som en egen bekräftelse vilket kan avlasta individen från ångest, ansvar och skuld
(Johannisson, 2006, s.30). Samhällets diagnosskapande, genom att ge social konstruktioner
namn bär med sig makt. Existerar diagnosen tenderar den att dra till sig bärare av
symtombilden. Genom att sätta en diagnos finns en risk att diagnosen fungerar som en
förklaringsmodell, för något som kanske beror på helt andra orsaker.(Johannisson, 2006,
s.40).

2.6.3 Medikalisering
Medicin har i dagens samhälle tagit över rollen som religion många människor har stor tilltro
till dess effekt. Användning av medicin kan därmed upprätthålla sociala normer och kontroll
för att på så sätt normaliserar avvikare. I vårt samhälle har vi en stark tilltro till medicinens
verkan som stärker vår sociala kontroll eftersom medicinen bidrar till att minska samhällets
rädsla (Conrad & Schneider 1992). Den vanligaste formen som medicin kan åstadkomma av
social kontroll är enligt Conrad & Schneider (1992) där beteende fastställas som en sjukdom
och då behöver medicineras. En medicinsk synvinkel på ett avvikande beteende kan bli mer
accepterat på grund av medicinska professionens höga status. Hyperaktivitet kan vara ett
exempel på medikalisering som sker i samhället, det är en välkänd beteendestörning som
blivit accepterad av lärare, läkare och samhället i stort. Ett beteende som tidigare såg som
normalt ses nu som avvikande och accepterat (Conrad & Schneider 1992).

3 Metod
I följande avsnitt presenteras de tillvägagångssätt som tillämpas för att besvara
frågeställningarna. Vi har valt att dela upp metoden i sju underrubriker för att tydliggöra vilka
metoder vi har tillämpat i studien. I studien utgår vi ifrån att det krävs ett gediget arbete av
skolpsykologen med både intervjuer av pedagoger, föräldrar och eleven, men även olika
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skattningstester som visar elevens koncentration och begåvning. Detta är utgångspunkten för
den metoden vi har valt.

3.1

Val av metod

För att uppnå arbetets syfte samt besvara frågeställningarna har vi valt att tillämpa kvalitativa
intervjuer i studien. Valet av metoden grundar sig i ett intresse att urskilja eventuella
variationer i handlingsmönstret hos en grupp yrkesverksamma skolpsykologer vid
diagnostieringsprocessen av ADHD (Trost, 1997, s.15 f.). Med hjälp av den kvalitativa
forskningsintervjun skall därför nyanserade beskrivningar av intervjupersonens livsvärld
erhållas (Kvale & Brinkmann, 2009, s.45 f.).

Med djupintervjuer som metod hoppas vi kunna komma närmre dessa intervjupersoner som
med egna ord beskriver sina personliga erfarenheter. Ambitionen är därför att skapa en
intervjusituation där intervjupersonerna ges rikligt med utrymme att framföra sin egen bild av
diagnostiseringsprocessen i så utförliga svarsberättelser som möjligt. Vi anser därför att en
tillämpning av frågor med öppna svar skall rendera ett större svarsspektrum eftersom denna
typ av frågor ger fler svarsmöjligheter (Krag Jacobsen, 1993, s.99). En semistrukturerad
modell har skapats med avsikten att ställa samma öppna frågor till alla intervjupersoner som
ges möjlighet att få svara med sin egen åsikt om samma fråga (Kvale & Brinkmann, 2009,
s.43). En hermeneutisks hållning tillämpas vid analyseringen av det insamlade
intervjumateralt för att studera tolkningar av text (Kvale & Brinkmann, 2009, s.66 f.). Med en
hermeneutisk hållning kommer frågeställningarna bli besvarade genom att erhålla en
allmängiltig förståelse av meningarna i texten (Kvale, 1997, s.49). Genom förståelse och
tolkningar som analyseras fram ur intervjupersonernas svar ska bidra till en djupare förståelse
av hur en individ uppfattar sin situation. Teorin utgår ifrån ett holistiskt tankesätt då
utgångspunkten är att man inte kan plocka ut en mening ur sitt sammanhang (Hassmén &
Hassmén, 2008, s.76).

3.2 Reliabilitet
Reliabilitet handlar om att få en tillförlitlighet i studien där mätning vid en viss tidpunkt ska
ge samma resultat vid en upprepad mätning (Trost, 1997, s.99). Det kan därför upplevas en
aning konstigt att överhuvudtaget tala om reliabilitet i kvalitativa intervjuer eftersom svaren
som framkommer ur intervjuerna förväntas vara olika vid olika tillfällen. Detta eftersom
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människan ständigt genomgår nya processer som medför nya erfarenheter som förhindrar en
statisk process.

Att intervjupersonerna i detta arbete mycket väl skulle kunna besvarat intervjufrågorna utifrån
professionens normer istället för sanningen kan medföra en negativ påverkan på reliabiliteten.
Svaren som samlats in kan därför bygga på att intervjupersonerna har svarat utifrån vad man
bör svara och inte vad de känner (Hassmén & Hassmén, 2008, s.136). Genom att belysa att
intervjupersonernas deltagande är frivilligt och är helt anonymt, kan detta ge en positiv
påverkan på reliabiliteten då situationen för intervjupersonen inte blir lika utmärkande.
Varken intervjupersonen eller dennes arbetsplats blir då utlämnade för allmänheten vilket kan
underlätta för personen att verkligen öppna sig. I och med att studien har använt sig av erfarna
skolpsykologer ger detta en högre reliabilitet eftersom deras erfarenheter från yrket är
likvärdiga.

En eftersträvan att standardisera arbetets tillvägagångssätt har funnits för att stärka
tillförlitligheten i arbetet. Samtliga intervjuer kommer genomföras på samma sätt, samma
frågor ställs och situationen vid intervjuns genomförande skall vara likadan, likt
standardiseringen (Trost, 1997, s.99). Dessa riktlinjer har vidtagits i arbetet för att säkerställa
att samma information skall framkomma genom samtliga intervjuer.

För att säkerställa intervjuplanens tillförlitlighet och om den uppfattas korrekt i
intervjusituationer genomfördes två pilotintervjuer (Lantz, 2013, s.77 f.). Den första
pilotintervjun genomfördes med en specialpedagog som läste igenom intervjuplanen och
kommenterade den via mejl. Därefter vidtogs och vidarutvecklades intervjuplanen till den
andra pilotintervjun. Även den andra pilotintervjun genomfördes via mejl, fast denna gång
med en skolpsykolog från en mindre ort i Sverige. Skolpsykologen som genomförde
pilotintervju två blev kontaktad och välinformerad om intervjuns syfte var att granska
intervjuns upplägg och tillförlitlighet (Lantz, 2013, s.78), och att detta genomfördes för att
kunna ge konkret återkoppling på intervjuplanens för- respektive nackdelar. Responsen från
den andra pilotintervjun användes sedan för att förbättra intervjuplanen inför de skarpa
intervjuerna. Det slutgiltiga frågeformuläret (se bilaga 3) består av fyra inledande frågor som
skall fungera som en bekräftelse på att de är rätt personer för studien. Därefter följer sex
frågeområden med anpassade följdfrågor som tagits fram om intervjupersonerna inte svarat
fullständigt.
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3.3 Validitet
Validiteten i arbetet handlar om giltighet i det man mäter, att instrumentet eller frågan skall
mäta det den är avsedd att mäta (Trost, 1997, s.101). För att uppnå en hög validitet genom
intervjuer krävs det därför en hög svarsfrekvensen. Giltigheten eller trovärdigheten ökar om
intervjuer med följdfrågor kan ställas eftersom det ger en djupare uppfattning.
Detta är en faktor som stärker validiteten i denna studie eftersom en tillämpning av
djupintervjuer som instrument användes vilket leder till att vi har fått fram djupare
resonemang ur intervjuerna. Det kan även finnas en risk med att tillämpakvalitativa intervjuer
med öppna frågor ifall intervjupersonen kommer ifrån själva kärnan i frågeområdet, om inte
intervjuaren är observant på vad det är man vill ha svar på (Trost, 1997, s.21). Detta kan leda
till att intervjuerna inte mäter det som huvudsakligen frågas efter och sänker validiteten.

Att vi genomfört pilotintervjuer är ytterligare ett sätt att försäkra oss om att intervjuplanens
frågor ger den efterfrågade svarsfrekvensen samt om svaren besvarar frågeställningarna.
Genom att dessutom genomföra två pilotsintervjuer styrks validiteten ytterligare eftersom
frågorna blev testade och kommenterade av två olika personer. Ändringarna justerades sedan
inför intervjuerna med det planerade intervjupersonerna i studien.

Det viktigaste kriteriet för deltagande i studien var minst sex års yrkeserfarenhet. Genom detta
kriterium bidrog till att de deltagande intervjupersonerna kunde besvara frågorna med större
giltighet på grund av deras erfarenheter, vilket kan ge ett starkare resonemang kring en fråga.
Dessutom användes en beprövad analysmodell för att analysera intervjumaterialet vilket
stärker validiteten i studien ytterligare.

3.4 Analysmetod
Med hjälp av ett hermeneutiskt hållningssätt vid analysen av intervjumaterialet bidrog till att
sambandet mellan helhet och delar enklare skulle kunna skapa en djupare förståelse.
Det insamlade materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim &
Lundman 2003). Analysmetoden bidrog till att det viktigaste materialet som besvarade
frågeställningarna från intervjuerna sorterades ut. Innehållsanalysen utfördes i följande fem
steg:
1. Läste igenom intervjuerna för att få ett helhetsintryck av texternas innehåll.
2. Markerade ut meningsbärande enheter från texten som svarade på studiens syfte.
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3. De meningsbärande enheterna kondenserades och kodades därefter.
4. Koderna som vi observerade jämfördes därefter utifrån skillnader och likheter och
sorterades in i underkategorier och namngavs.
5. Underkategorierna presenterades slutligen i kategorier som även de namngavs (Se
figur 1 s.12).
Steg 1 och 2 utfördes individuellt av författarna för att få en större reliabilitet i analysen.

Följande modell illustrerar hur vi har arbetat fram kategorier från intervjumaterialet genom
Graneheim och Lundman (2003) kvalitativa innehållsanalysmetod.

Meningsenhet

Jag pratar jätte mycket
med lärare,
specialpedagoger och
föräldrar också, så att
man får en bild av hur
den här personen är
ute i sin vardag eller
föräldrarna och
familjen.

Kondensering

Pratar med lärare,
specialpedagoger
och föräldrar ger en
bild av
vardagssituationen
och föräldrar

Kodning

Underkategori

Intervjuer

Skolpsykologens
rutinmässiga arbete

Sedan tittar jag själv
gärna på hur det ser ut
i klassrummet är det
en jätte stökig miljö är
det inte så konstigt om
man har svårt att
koncentrera sig.

Miljön i
klassrummet inte
konstigt att man
har svårt att
koncentrera sig

Kategori

Observation

Figur 1: Illustrerar hur intervjumaterialet har analyserats
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Hur tillförlitlig är
bedömningsunder
laget vid
diagnostisering
av ADHD?

3.5 Urval
Anpassningen till de rådande ramarna för arbetet innebar att vi var tvungna att sätta upp ett
antal variabler för att begränsa vårt arbete. En av dessa variabler var urvalet där vi med hjälp
av den strategiska (Trost, 1997, s.105 f.) urvalsprincipen kunde försäkra oss om att vi fått tag
på de intervjupersoner vi sökte för studien. Urvalets storlek blev slutligen fem
skolpsykologer, detta strategiska urval skulle syfta till att bidra med adekvat data både med
avseende på bredd och djup (Malterud, 2009, s.55 ff.). Vi valde att fokusera på
skolpsykologer eftersom de är en yrkesgrupp med stort inflytande i skolans ADHDdiagnostisering på barn. Avsikten var att intervjua skolpsykologer som varit yrkesverksamma
under ett flertal år för att då ha hunnit samla på sig erfarenheter genom många utredningar. Vi
satte till slut minimigränsen vid sex års arbete som skolpsykolog. Vi ansåg att sex års
arbetserfarenhet i yrket skulle vara en bra urvalsförsäkran, som baseras på att skolpsykologer
bör ha fått tillräckligt med erfarenhet efter sex års arbete i yrket.

Ett ytterligare inklusionskriterium skolpsykologerna var tvungna att uppnå för att få delta var
att de skulle varit yrkesverksamma på en grundskola i Stockholm stad. Sökningsarbetet efter
öj

”

” (www.stockholm.se). Genom

Stockholm Stads hemsida fick vi tillgång till ett stort antal kommunala skolors hemsidor. På
en del av grundskolornas hemsidor fanns kontaktuppgifter till den aktuella skolans psykolog
som därefter kontaktades via mejl. I detta mejl redogjordes en grundlig presentation om oss
samt en noggrann beskrivning av studien i ett missivbrev (Se bilaga 2). Genom skolornas
hemsidor framgick det inte hur länge de arbetat som skolpsykologer, vilket var en fråga i
mejlet. Först skickade vi ut en omgång med förfrågningar till totalt tio stycken
skolpsykologer. Av de tio var det bara ett fåtal som svarade och endast två som motsvarade
kriterierna och godkände sitt deltagande i studien.

Vår avsikt med urvalet var att få en heterogen grupp som besitter en stor erfarenhet. Trost
(1997, p.105) menar att urvalet i kvalitativa studier bör vara heterogent inom en viss ram,
eftersom man precis som vi vill se variationer i skolpsykologers arbete. Därför kontaktades
ytterligare åtta skolpsykologer där ytterligare tre skolpsykologer motsvarade kriterierna och
fick sitt godkännande till att delta i studien. Eftersom planen var att genomföra intervjuer med
en varaktighet på minst tjugo minuter kom vi överens om att fem intervjuer skulle vara
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tillräckligt. Detta för att transkriberingen skulle vara tidskrävande samt att det inte var så
många som svarade.

3.5.1 Presentation av intervjupersoner
Av etiska själ har vi valt att hålla skolpsykologerna samt deras arbetsplats anonyma. I arbetet
kommer de därför att benämnas som IP (intervjuperson) och tilldelat ett nummer mellan 1-5.
Det tilldelade numret motsvarar även intervjuordningen.

IP1 = Intervjupersoner 1 har varit yrkesverksam som skolpsykolog i 30 år
IP2 = Intervjupersoner 2 har varit yrkesverksam som skolpsykolog i 15 år
IP3 = Intervjupersoner 3 har varit yrkesverksam som skolpsykolog i 15 år
IP4 = Intervjupersoner 4 har varit yrkesverksam som skolpsykolog i 20 år
IP5 = Intervjupersoner 5 har varit yrkesverksam som skolpsykolog i 6 år

3.6 Utformning av intervjuplan
Avsikten med intervjufrågorna var att de skulle ge möjlighet till öppna svar där
intervjupersonen får dela med sig av sina arbetserfarenheter. En semistrukturerad intervjuplan
med sex frågeområden som skall täcka upp ämnet skapades (Kvale & Brinkmann 2009,
p.146). Eftersom studiens syfte var att urskilja nyanser och sammanhang var det lämpligt att
ha frågor med öppen karaktär för att ge intervjupersonerna oändligt antal svarsmöjligheter,
som förväntas rendera i uttömmande svar(Krag Jacobsen 1993, p.99). De sex frågeområdena
diskuterades därefter fram utifrån frågeställningarna.

3.7 Genomförande
Totalt genomfördes fem intervjuer med skolpsykologer på deras arbetsplatser efter
överenskommen tid. Samtliga intervjuer genomfördes under vecka 36. Syftet med
intervjuerna var att få långa och utförliga svarsberättelser, detta medförde att medellängderna
på intervjuerna var 45 minuter.

Under intervjuerna var vi båda närvarande. Medvetenheten om att risken för att
intervjupersonen skulle känna sig i underläge var vi medvetna om (Trost, 1997, s.?). Trots
detta övervägdes fördelarna med att vara två som intervjuade, då vi ansåg att ett välplanerat
och samspelt intervjusamarbete skulle ge en positiv effekt på intervjuernas utförande (Trost,
1997, s.?). En förbestämd rollfördelning med uppdelade ansvarsområden verkställdes. Under
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intervjuerna ansvarade en för att frågorna ställdes och besvarades, medan den andra
kompletterade med följdfrågor för att få fullständiga svar. De tilldelade rollerna behölls sedan
under samtliga intervjuer för att intervjusituationerna eftersträvade att vara de samma och för
att ge större tillförlitlighet.

Intervjuerna inleddes med att intervjupersonen gavs en kort beskrivning om intervjuernas
syfte, intervjupersonernas rättigheter samt att vi tänkte göra ljudupptag (Kvale & Brinkmann,
2009, s.144). Genom användande av ljudupptagning kunde vi i större utsträckning lägga
koncentrationen på frågorna och svaren (Trost, 1997, s.50).

3.8 Etiska övervägande
För att intervjupersonerna skulle känna att deras deltagande i studien inte skall innebära några
risker har vi valt att använda oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer under
arbetet;


Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den
aktuella forskningsuppgiftens syfte.



Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin
medverkan.



Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.



Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål.
(Vetenskapsrådet 2012)

Intervjupersonerna fick vid intervjusituationerna klarhet i att deras deltagande skedde med
största anonymitet. Detta innebar att inga personuppgifter eller arbetsplatsuppgifter lämnade
ut till någon obehörig samt att allt det insamlade materialet enbart kommer användas till
arbetet och därefter raderas. Under intervjuerna hade vi även ett önskemål att göra
ljudupptagningar från intervjuerna för att underlätta analysarbetet. Intervjupersonerna fick
innan intervjuerna information om hur vi tänkte använda det inspelade materialet. De
framgick även att de fick avstå från att bli inspelade om de så önskade.
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4 Resultat
Vi har delat in resultatet utifrån arbetets två frågeställningarna. Under rubrik 4.1 kommer vi
att besvara frågeställning 1 som presenteras genom ett antal underrubriker. På samma sätt
kommer resultatet på frågeställning 2 besvaras under rubriken 4.2 och 4.3. Tabell 1 illustrerar
hur strukturen i resultatdelen ser ut för att besvara studiens frågeställningar.
Tabell 1: Besvarar hur uppdelningen i resultatdelen ser ut för att svara på studiens frågeställningar.

Kategori

Underkategori


Skolpsykologens rutinmässiga
bedömningsarbete av ADHD



Hur tillförlitligt är bedömningsarbetet



Trygg med bedömningsarbetet

vid diagnostisering av ADHD



Svårdefinierad zon



Pedagogens, föräldrarnas och skolans
påverkan kring diagnosen





Fördelar med ADHD-diagnos

Nackdelar med ADHD-diagnosen



Förbättrad självkänsla



Pedagogiska verktyg och resurser



Positiv effekt av läkemedel



Stigmatisering och mobbning



Överdiagnostisering



Negativa effekter av läkemedel

Med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen har vi analyserat intervjuerna och därigenom
fått fram ett antal underkategorier som besvarar frågeställningarna. Frågeställning 2 har delats
upp i två kategorier, fördelar respektive nackdelar med ADHD-diagnosen (se tabell 1). I
resultatet kommer underkategorierna presenteras i underrubrikerna.

4.1 Hur tillförlitligt är bedömningsarbetet vid diagnostisering av ADHD?
För att besvara frågeställningen hur tillförlitligt bedömningsarbetet är har frågeställningen
delats upp i fyra underkategorier, som tillsammans ska ge en inblick i hur rutinerna kring en
bedömning går till samt hur skolpsykologen upplever arbetet. Sammantaget ger detta en bild
av bedömningsarbetets tillförlitlighet.
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4.1.1 Skolpsykologens rutinmässiga bedömningsarbete av ADHD
Resultatet i 4.1.1 belyser variationerna som kan påverka skolpsykologernas rutinmässiga
bedömningsarbete.

IP1 och IP4 säger att i Stockholm stads samtliga skolor ska skolpsykologer utgå ifrån samma
pedagogiska utredningsmodell. Denna utredning är framtagen av utbildningsförvaltningen.
Genom intervjuerna framgick att bedömningsarbetet utförs på ett likvärdigt sätt av samtliga
skolpsykologer. De använder sig av intervjuer och skattade även eleven för att konstatera en
ADHD-problematik. Trots att skolpsykologerna ska arbeta på ett likvärdigt sätt fanns
skillnader. Alla psykologer skaffar sig en bild av hur eleven fungerar i klassrumsmiljön
genom intervju av pedagoger. Utöver pedagogintervjun var det enbart IP3 och IP4 som
skapade sig en egen bild av klassrumssituationen genom observationer.

IP3:
Sedan tittar jag själv gärna på hur det ser ut i klassrummet är det en jättestökig
miljö är det inte så konstigt om man har svårt att koncentrera sig.

Utöver intervjun med pedagogerna genomfördes även intervjuer med föräldrarna och eleven.
Detta för att psykologen ska skapa sig en bild från föräldrar och eleven på hur eleven fungerar
i hem- och klassrumsmiljö. IP3 och IP5 beskriver att de tar personens psykosociala situation i
beaktning.

IP5:
Jag pratar jättemycket med lärare, specialpedagoger och föräldrar också, så att man
får en bild av hur den här personen är ute i sin vardag eller föräldrarna och familjen.
Eleven själv är ju ganska medveten och kan förklara själv vad som händer även små
barn kan ju göra det.

Under Intervjun nämner IP1 […]då samlar jag in från flera pedagoger hur länge det har
pågått och hur det har varit sedan 6-års-verksamhet tills det datumet. Detta för att skapa sig
ett helhetsintryck av hur eleven har fungerat genom skolåren. ADHD är en symtomdiagnos
där eleven under en längre tid ska ha uppvisat symtomen vilket IP1 även understryker är
viktigt.
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Alla skolpsykologer använde sig av olika skattningsformulär för att kontrollera elevens
koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet och svagare intelligens En del
skattningar utförs även av föräldrar och pedagoger för att få en djupare förståelse av eleven.

4.1.2 Trygg med bedömningsarbetet
Tryggheten i bedömningen ska belysa om det finns en osäkerhet i bedömningsarbetet. Vilket
kan illustrera bedömningsarbetets tillförlitlighet.
Alla skolpsykologer känner att de är trygga med bedömningsarbetet. Däremot tog IP2 upp att
frågorna i skattningsformuläret ibland var svårformulerade och svåra att svara på.

IP2:
Om man klarar av att svara på allt det här så är det lätt att tolka, men det är inte
alltid lika lätt att förstå frågorna. Graderingarna är lite märkliga. Sen är inte alla
frågor lika lätta att svar på. Om man inte klarar av att svara på en eller två eller om
man uppskattar lite för mycket eller för lite så ger inte det det stora utslaget, det
måste vara en del för att det ska ge utslag.

Psykologen behöver inte sätta den slutgiltiga diagnosen, eftersom det är BUP:s uppgift. Detta
bidrar till att psykologerna känner en trygghet, som kan illustreras genom citatet.
IP3:
”I och med att jag inte sätter diagnosen så kan nån annan ändra då är det inte lika hade jag suttit och skulle
sätta diagnosen då hade jag väl känt mig lite mindre trygg.”

IP1 och IP3 tar upp att det även finns en viss osäkerhet att skicka en remiss till BUP, eftersom
de anser att de olika mottagningarna inte har samma tillförlitlighet. Enligt IP1 utför vissa
mottagningar grundliga utredningar medan andra gör enklare utredningar.

IP1:
[…]så vet jag ju också vilka som har utträtt eleverna när de går vidare och det är
också väldigt olika på psykiatriska mottagningar i hela stan. Där vissa är bra och
vissa som jag är lite mera tveksamma till.

4.1.3 Svårdefinierad zon
Denna underkategori belyser att det finns områden som problematiserar bedömningsarbetet,
vilket kan bidra till variationer i bedömningsarbetet.
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En problematik som försvårar bedömningen är när föräldrar och pedagoger ger olika bilder av
hur barnet fungerar. Detta verkar vara relativt vanligt då flera av psykologerna nämner detta,
IP1, IP2 och IP4.

IP1:
Och när den är gjord tittar man på profilen och ser om det stämmer överens med
pedagogernas och föräldrars bild eller inte, stämmer det inte överens så bör vi titta
vad ligger bakom det. Varför ser jag inte det, handlar det om att barnet känner sig
trygg vid en en mot en situation, man kan inte jämföra när det är 24 elever i
klassen och så vidare.

En sak som ytterligare försvårar detta enligt IP2 kan vara att skolpsykologen kan komma med
en tredje bild av hur eleven fungerar. Det kan vara så att eleven fungerar bra hemma men i en
klass med andra elever kan det bli problematiskt. IP2 utrycker även att det inte är konstigt om
en elev fungerar annorlunda i en hemmiljön som oftast upplevs som trygg och kravlös.
Det finns en enighet bland psykologerna om att gränsen mellan diagnoserna ADHD och
autism är diffus, och att en utvecklingsstörning kan försvåra diagnostiseringen ytterligare. IP2
nämner att fallen där det finns tendenser för både autism och ADHD gör det svårt att veta om
symtomen hör till det ena eller det andra, eftersom flertalet av symtomen kan passa in på båda
diagnoserna.

IP2:
[…]är det utvecklingsstörningen som gör att man inte klarar av att koncentrera sig
eller är det en ADHD, eller är det en autism. De är svåra vad som är vad, de är
besvärligt, man vet inte vad som slår mest där och många som har en
utvecklingsstörning kan också variera väldigt i hur de fungerar.

IP3 och IP5 tar upp att en annan svårdefinierad zon kan vara hur elevens hemsituation ser ut.
Har eleven genomgått någon form av trauma eller oroligheter i hemmiljön kan elevens
beteende liknas vid ADHD-symtom. Detta beteende kan leda till att eleven har svårt att
koncentrera sig och blir frånvarande eller allmänt stökig.

IP3:
Ett nyanlänt flyktingbarn som har varit här en vecka eller ett barn som har
föräldrar som håller på att skiljas kan visa ADHD liknande symtom och det ingår
ju i ens bedömning[…]
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IP5:
”[…]då vill jag verkligen känna att det är det här, då vill jag inte att det finns
nånting psykosocialt asså problem med hemmet, eller kriminalitet, eller missbruk,
.”

eller att skolmiljön är stökig,

4.1.4 Pedagogens, föräldrarnas och skolans påverkan kring diagnosen
Denna underkategori belyser hur pedagoger, föräldrar och skolledning kan påverka
skolpsykologens uppfattning om hur ett barn blir diagnostiserad.

Under intervjun med IP1 och IP2 framgick att föräldrarna har det sista ordet om en utredning
ska startas. IP2 utrycker det såhär: […]föräldrarna kan också hoppa av när man går vidare,
om man går vidare till BUP. »Nä men vi vill inte det här.«. Samtidigt nämner IP2 att andra
föräldrar är väldigt positiva till deras barn utreds. IP1 påpekar att om föräldrarna inte ställer
sig positiva till en utredning får inte skolan gå vidare och utreda fallet. Däremot är skolan
ålagd att göra ett åtgärdsprogram. IP3 nämner att en del elever har en misstänkt diagnos men
skolan har inte fått utreda på grund av föräldrarnas motstånd. IP5 säger att en annan elev kan
ha föräldrar som har gått direkt till BUP utan att skolpsykologen har gjort en utredning. Både
IP3 och IP5 säger att föräldrarna har väldigt olika inställning till diagnos. En del föräldrar
trycker på för att få göra en utredning, och därmed få en förklaring till sitt barns beteende,
medan andra föräldrar inte vill blanda in skolan i deras hemförhållande.
IP3:
”D

j

föräldrarna söker sj

j
ö

BUP

.”

IP5:
Den här lilla pojken som har de här svårigheterna kan eller flicka kanske
egentligen ha samma diagnos som han som har föräldrar som gick till BUP när han
var fem liksom.

IP4 berättar om en utredning där pedagogen och psykologens bild av eleven inte
överensstämde. Pedagogens uppfattning av ADHD behöver inte alltid stämma överens med
psykologens. Istället för att pedagogen tar reda på vad som ligger bakom elevens beteende vill
den ha en snabb diagnos. IP4 säger att en del pedagoger är väldigt måna om att få en
förklaring på varför det är stökigt i klassrummet. Samtidigt som psykologen ser situationen ur
ett bredare perspektiv och inte kan urskilja en diagnos enbart därför att eleven är stökig utan
måste ta hänsyn till elevens skol- och hemmiljö samt historik.
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IP4:
När jag hör beskrivningen från föräldrarna och en del utav lärarna så tänker jag:
Nä men varför överhuvudtaget ska det här barnet genomgå en utredning.

Ekonomi kan även ha en roll i diagnostiseringsarbetet, där skolledning och pedagoger kan
driva på utredningsarbetet för att skolan ska få extra stöd vid en diagnos.

IP4:
Ett dilemma kan ju vara att skolledningen säger att du måste göra denna utredning
för annars får vi inte ekonomiskt stöd, om inte det här barnet får en diagnos.

4.2 Fördelar för eleven med diagnosen-ADHD
Samtliga intervjuade psykologer anser att ADHD är en legitim diagnos som kan hjälpa eleven
att fungera bättre i skolan om diagnosen är berättigad. Följande underkategorier i detta
resultat är de tre mest betydelsefulla fördelarna för en elev med ADHD-diagnos, som
framkommit under intervjuerna.

4.2.1

Förbättrad självkänsla

Skolpsykologerna är eniga om att en ADHD diagnos kan hjälpa eleven att få en bättre
självkänsla. IP5 säger att eleverna lättare kan hantera svåra situationer och få en medvetenhet
för sitt beteende. De lär sig varför de reagerar som de gör, men också hur de ska hantera olika
situationer. De får en förklaringsmodell på sitt beteende och kan hitta ett tillvägagångsätt för
att fungera bättre i vardagen.

IP2:
Det finns en fördel att barn vet att: jag är inte dum i huvudet, att det finns en
självkännedom: och jag måste lära mig vissa sätt att göra saker på så att jag ska
funka bättre istället för att det alltid är jag som får skäll, jag är elak, ingen bra
person.

IP5:
Man kan förstå: det är inte jag som är dum det är inte hela jag som är dålig det är
inte jag som förstör allting för att jag är så misslyckad utan jag har nånting som gör
att det är svårt för mig.

4.2.2 Pedagogiska verktyg och resurser
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IP2 och IP3 nämner att det finns en fördel att pedagoger känner till en elevs ADHDproblematik. IP3 tycker bland annat att det går snabbare att se barnets behov om barnet har
en diagnos med sig, att man tar barnet mer på allvar. IP4 tycker fördelen är att skolan
upptäcker barnets behov så tidigt som möjligt för att underlätta elevens vardag. Även IP2 ser
ö

ö

[…] ta en annan

ingång eller liksom vad som passar på det här barnet.

IP1, IP3 och IP5 tar även upp att skolan får mer resurser vid en diagnos än om eleven bara har
konstaterade svårigheter. Samtidigt konstaterar de att resursfördelningen enligt lag inte ska
vara på det viset.

4.2.3

Positiv effekt av läkemedel

IP2 tar upp att en fördel med diagnosen är att eleven kan få läkemedel som har positiv effekt
på elevernas närvaro i skolan. Detta underlättar för eleven och gör att den kan hänga med
bättre i undervisningen.

IP2:
Det är en del barn som har positiv effekt av medicinering, de är utan tvekan att
dom funkar liksom, att de funkar på lektioner, att de kan sitta och få med sig saker
från undervisningen.

4.3 Nackdelar för eleven med ADHD-diagnosen
Det finns även en baksida av att få en ADHD diagnos som innebär en del negativa
konsekvenser för eleven. Följande underkategorier i detta resultat är de fyra mest
anmärkningsvärda nackdelarna för en elev med ADHD-diagnos, som framkommit under
intervjuerna.

4.3.1

Stigmatisering och mobbning

En av nackdelarna för en elev som får diagnosen ADHD är att människor i dess omgivning
har förutfattade meningar, dömer ut och glömmer individen bakom diagnosen. Denna
stigmatisering som eleven utsätts för kan istället förstärka diagnosen och leda till att eleven
känner sig avvikande och inplacerad i ett fack.

IP1:
”Om vi som vuxna tycker det är någonting fel på barnet så kommer barnet också tycka det finns nånting fel på
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sig.”

IP2:
”Men att man, både bland kamrater men också bland personal och andra vuxna att man bara dömer ut direkt.”

Enligt IP2 och IP3 finns även risken att eleverna utsätts för mobbing av andra elever på grund
av ett avvikande beteende genom ADHD. IP2 påpekar att eleverna är mycket väl medvetna
om vilka elever som är svaga respektive starka. Följden av detta kan därför bli att det även
uppstår en stigmatisering av eleverna.

IP2:
”De kan ju bli utsatta för andra barn.”

Ett annat problem som IP3 tar upp är att andra föräldrar med bristande förståelse kring
ADHD, uttalar sig negativt om eleven med ADHD inför sina egna barn. En konsekvens av
detta kan bli att barnet får en felaktig uppfattning kring diagnosen.

IP3:
”Eller andra föräldrar kanske säger saker, de är ju nästan det värsta hotet.”

IP5 nämner att pedagogerna kan vara ett problem genom att de sänker kraven för en elev med
ADHD. Detta försvårar elevens situation och genom att pedagogen tydliggör elevens
svårigheter och särskiljer eleven från övriga i klassen.

IP5:
Men han har ju ADHD och så lägger man ner ambitionen lite eftersom man
förväntar sig mindre. Och då förstärker man inte strategier utan man förstärker
svårigheter.

4.3.2 Överdiagnostisering
Ett rådande problem är att det sker överdiagnostisering av ADHD, vilket leder till att elever
som inte är berättigade diagnosen får den i större utsträckning enligt IP1, IP3 och IP5.
IP5: hänvisar till tidigare forskning och nämner i intervjun att det är mellan 3-5 procent av
skolelever som har en korrekt ADHD-diagnos, men att det är betydligt fler som ges
diagnosen. Det blir problematiskt för en elev om de får fel diagnos, då det kan leda till att
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eleven får en stämpel som den inte känner igen sig i. Denna stämpel ger därför sällan en
förklaring på deras beteende.

IP5:
Jag har ADHD, det är fel på mig någonstans eller det är nått som är tokigt. Asså
det blir ju inte en förklaring utan man blir ju en förklaring till yttre omständigheter.

Skolpsykologerna har en gemensam uppfattning om hur diagnostiseringen ser ut idag och
samtliga anser att en överdiagnostisering av ADHD existerar. IP3 nämner att det har skett ett
paradigmskifte inom psykologin, under 80-talet när IP3 studerade fanns symtomen men
diagnoserna ADHD, autism eller dyslexi fanns ej. Vidare påpekar IP3 att det råder ett annat
synsätt idag, mänskligt beteende förklaras genom biologin och kognitiv beteendeterapi
(KBT).
IP4:
Jag tycker det är en överdiagnostiering. Det finns barn med ADHD, men det finns
definitivt, men det finns fler barn som får diagnos ADHD än som faktiskt har det.

4.3.3 Negativa effekter av läkemedel
IP2 tar upp att vardagliga funktioner blir påverkade av medicineringen och IP3 nämner att det
finns problem med att ge medicin till unga barn eftersom deras kreativa förmåga kan minska.

IP2:
Och så finns det nackdelar med att vissa har svårt att sova, äter dåligt, några blir
så illa liksom att de vill ta livet av sig. Så det finns liksom lite tunga konsekvenser.

IP3:
”[…]kan det vara 11 procent som ska få en medicinsk diagnos, är det rimligt?”

4.4 Sammanfattande resultat
Under denna rubrik presenterar vi kortfattat resultaten som har framkommit. Under
intervjuerna har det framkommit att skolpsykologernas utredningsarbete skiljer sig från
varandra på vissa punkter. Precis som BUP:s bedömningar i vissa fall kan skilja sig beroende
på vilket kontor skolpsykologerna skickar remissen till. Skolpsykologerna säger under
intervjuerna att de känner sig trygga med bedömningsarbetet. Dock påpekar dem att gränsen
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mellan ADHD och andra psykiska störningar oftast är diffusa vilket försvårar
bedömningsarbetet. En annan situation som försvårar bedömningsarbetet är om en elev
genomgår en traumatisk period. Trots att det är skolpsykologens som gör bedömningen, finns
det risk att både föräldrar och skolan får ett stort inflyttande vad gäller den slutgiltiga
diagnosen.
Den viktigaste fördelen med att elever får en ADHD-diagnos handlar om att de kan få en
bättre självkänsla. Det underlättar även för pedagogen, som lättare kan förstå svårigheterna
och tillämpa olika pedagogiska verktyg. Genom en bekräftad diagnos kan även medicinering
användas i syfte att hjälpa eleven, samtidigt som medicinen kan föra med sig negativa
konsekvenser. En annan negativ konsekvens är att eleven kan bli mobbad av både föräldrar
och elever. Vid en feldiagnostisering finns det risk att eleven inte känner igen sig i diagnosen
vilket kan leda till en sämre självkänsla.
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5 Diskussion
Syftet med studien är att undersöka hur barn med ADHD blir diagnostiserade, samt om det är
positivt för ett barn att få diagnosen ADHD. För att analysera vårt resultat har vi använt oss av
kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2003). I diskussionen kommer vi ta upp
resultat som har kommit upp genom analysen av intervjuerna samt diskutera om resultaten
kan kopplas till socialkonstruktivistiskt synsätt. Avslutningsvis kommer vi att ta upp vidare
forskning inom området.

5.1 ADHD som socialkonstruktion
Under de senaste åren har ADHD diagnostiseringen ökat (Gillberg et al. 2004). Vilket både
forskning samt våra intervjuer visat på. Från vår studie går det att koppla resultaten till ett
socialkonstruktivistiskt synsätt, där samhället har skapat diagnosen ADHD när problem har
uppstått. Under våra intervjuer har det kommit fram att psykologerna ibland tycker att lärarna
ibland har ADHD som en förklaringsmodell till det stökiga klassrummet. På detta sätt
konstrueras en norm som vi själva skapar på detta sätt förskjuts den normaliserade gränsen för
vad som är normalt. Enligt Johannisson (2006, s.40) krymper vi utrymmet för vad som är
normalt genom att skapa olika sjukidentiteter. Vi tycker att alla människor i samhället idag
skulle kunna identifiera sig med någon/några symtom från olika diagnoser, frågan är vad som
är normalt i dagens samhälle? I dagens skola kan vi ibland uppleva att pedagoger söker en
diagnos hos en stökig elev, för att bekräfta att det inte är pedagogens kompetens det är fel på
utan att det finns ett problem med eleven. Denna problematik bekräftar även IP4.

När vi själva gick i grundskolan fanns enstaka fall med bekräftad ADHD. Varken elever,
pedagoger eller föräldrar var så medvetna om symtomens existens. I dagens skola vet alla vad
ADHD är för något. Eftersom samhällsdebatten kring ADHD har ökat leder detta till fler
diagnoser (Kärfve 2010, s.114 ff.). Genom intervjuerna framgick det att det inte är ovanligt
med klasser där flera elever har en ADHD diagnos. Vi ser det som ett problem att samhället
konstruerar olika typer av sociala problem om utvecklingen fortsätter kommer snart det
normala inte var normalt eftersom det ersatts med olika diagnoser. Istället för att arbeta med
att sätta diagnoser skulle kanske skolan behöva lägga mer resurser på att utveckla
pedagogiska verktyg för att hantera situationen. Samtidigt är vi medvetna om att det är
långtifrån alla skolor det fungerar på detta sätt. Vi har även sätt att diagnosskapandet för med
sig vissa positiva effekter, som kan vara viktiga för att elever med diagnos ska få en bättre
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möjlighet till en bra utbildning. IP2 och 3 nämnde att det finns fördelar med medicinering för
elever, samtidigt nämner alla psykologer att medicineringen är kontroversiell och väcker
debatt. Conrad & Schneider (1992) nämner att tilltron till medicin är starkt i dagens samhälle.
Vi tror att eftersom att människor i allmänhet har en stark tilltro till medicinering och ser det
som en lösning utan att ta konsekvenserna i beaktning. Så länge undervisningen fungerar i
klassrummet ser inte alltid pedagogerna problemen med att eleverna exempelvis förlorar sin
kreativa förmåga.

5.2 Hur tillförlitligt är bedömningsarbetet vid diagnostisering av ADHD
5.2.1 Skolpsykologens rutinmässiga bedömningsarbete
Psykologerna säger att bedömningen i Stockholmstad ska vara likadan och anser att
bedömningsarbetet är relativt enkelt att utföra. Däremot har vi sett vissa skillnader i
bedömningsarbetet, hur är detta möjligt? Genom samtal med psykologerna har det kommit
fram att varje fall är unikt och kräver därför en individuell utredning. Eftersom att ADHD är
en symtomdiagnos försvårar detta arbetet och det finns inte en korrekt metod att diagnostisera
ADHD (Kadesjö 2002). Vi tror att användning av olika bedömningar resulterar i olika
resultat.
Vi tycker det är en bra utgångspunkt att Stockholm stads utbildningsförvaltning har bestämt
att bedömningsarbetet ska utföras på ett så likvärdiga som möjligt. Psykologerna menar att
miljön som eleven utreds i har en stor betydelse och är därför viktigt att ta flera miljöer i
beaktning vid en utredning därför är det anmärkningsvärt att det endast är två av
skolpsykologerna som utför dessa observationer. Just miljöaspekten är något som även
forskning visar har betydelse (Kaufmann et al. 2000; Rutter 2000; Kadesjö 2002). Vi
uppfattar det som en självklarhet att en utav skolpsykologerna nämner att det är stor skillnad
på att sitta och utreda en elev i en strukturerad en mot en situation, jämfört hur eleven
fungerar i en klassrumssituation tillsammans med 24 andra elever. Vi tror även att en elev
utan ADHD med stor sannolikhet får svårt att koncentrera sig i en stökig klassrumsmiljö.
Bara för att eleven uppträder på ett avvikande sätt i klassrummet behöver inte det betyda att
den har en diagnos utan det kan exempelvis handla om oroligheter i hemmiljön. Detta visar
även forskaren Biederman (2005) att olika oroliga miljöer kan påverka eleven till att uttrycka
liknande symtom som ADHD.
Psykologerna intervjuade pedagogerna för att skapa sig en bild av hur eleven fungerar i
klassrumsmiljö. Detta tycker vi kan ge en felaktig bild av vad som egentligen händer i
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klassrummet. Vi anser att pedagogens bild inte nödvändigtvis behöver motsvara den bild
psykologen skapar sig genom en observation. Dels kan pedagogens arbetssätt missgynna en
elev med ADHD, till exempel genom att pedagogen inte skapar den miljön som krävs eller att
förhållningsättet till eleverna är bristfälligt. Vi tror att pedagogerna inte alltid rannsakar sitt
pedagogiska arbetssätt utan ser en elev med svårigheter, som kanske skulle klara av skolan
med en annan sorts pedagogik. Vi uppfattar observationerna som en viktig del för att
psykologerna ska få en korrekt bild av hur eleven fungerar.
En situation som vi tror förstärker svårigheterna ytterligare är att de senaste kursplanerna har
det blivit ett större fokus på att eleven ska arbeta mer under eget ansvar. Vilket är
problematiskt för elever med ADHD då de blir mindre styrda.
På samma sätt som psykologerna observerar klassrumssituationerna skulle kanske en
eventuell observation i elevens hemmiljö kunna ge liknande fynd som genom
klassrumsobservationerna. Risken finnas att även föräldrarna inte återger den rätta bilden av
elevens hemmiljö. Vilket vi tror kan bero på att föräldrarna manipulerar bilden eller att de
själv inte har samma bild av situationen. Eftersom forskning visar på att miljön har en stor
betydelse för ADHD elever (Kaufmann et al. 2000; Morrow et al. 2012), tycker vi det är
viktigt att skolan tar hänsyn till skolmiljön och ständigt arbetar med att förbättra den.

De olika skattningsformulären som skolpsykologerna använder sig av som en del av att
kontrollera om en elev har ADHD, tror vi kan påverka utgången vid diagnostiseringen. Vilket
kan leda till att olika psykologer får fram olika resultat. Polanczyk et al (2007) har genom en
metastudie som visar att det finns stora skillnader på hur många som får diagnosen ADHD i
världen, slutsatsen i rapporten är att skillnaderna beror på att olika metoder används vilket
medför olika resultat i diagnostiseringen. I och med att de även i Sverige använder sig av
olika metoder tror vi kan vara en bidragande orsak till att feldiagnostisering sker. En annan
sak som vi tycker är bra att skolpsykologerna genomför är att låta föräldrar och pedagoger
genomföra olika skattningstester för att få en djupare förståelse kring barnet.

Under intervjuerna gjorde vi en anmärkningsvärd upptäckt där enbart en psykolog gick
tillbaks och intervjuade pedagogerna som eleven haft sedan sexårsverksamheten. Tidigare
forskning visar att tecken på ADHD ofta uppträder innan barnet har börjat skolan (Willcutt et
al. 2006). I DSM-IV står det att eleverna ska ha uppvisat symtomen under en längre tid,
minst ett halvår. Det ska även ha framgått tendenser innan sju års ålder (Bradley et al. 2000).
Samtidigt säger IP5 och IP3 att det är viktigt att påvisa problematiken ur ett större perspektiv
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och tar hänsyn till trauman som eleven genomgår under utredningsperioden. Vi tror att det är
viktigt att sätta in problematiken i ett större perspektiv och att man i enlighet med DSM-IV
undersöker om tendenserna till diagnos visat sig tidigare, då trauman kan påvisa liknande
ADHD-symtom (Faraone et al. 2000).

5.2.2 Trygghet med bedömningsarbetet
Psykologer tycker det är relativt enkelt att göra en bedömning utifrån underlaget som finns.
IP2 beskriver däremot en problematik med bedömningsunderlaget dels att graderingarna är
diffusa. Men också att underlaget bygger på att man uppskattar beteenden. Det verkar inte
som att skolpsykologerna själva upplever bedömningsarbetet problematiskt. Eftersom urvalet
bestod av skolpsykologer som varit yrkesverksamma under flera år anser vi att detta har en
inverkan på tryggheten. En annan anledning som skolpsykologerna nämner själva är att de
inte sätter den slutgiltiga diagnosen.
Att noggrannheten i bedömningen skiljer sig mellan olika BUP kontor. Känner vi en oro över
att psykologerna inte är helt tillfredsställda med att skicka en remiss till instansen som tar det
slutgiltiga beslut om att ge eller inte ge en ADHD-diagnos. Vår uppfattning om BUP är att
skolpsykologer ska känna sig 100 procent trygga inför att skicka en remiss till BUP. Och inte
som IP1 som säger: ”[….]att en del mottagningar är bra och andra tveksamma.” (IP1 2013)

5.2.3 Svårdefinierad zon
Problem med att urskilja olika psykiska diagnoser bekräftar även av forskning (Samuelsson et
al. 2009, p.239; Gillberg et al. 2004). Elever som uppvisar symtom som skulle passa in på
ADHD-diagnosen, skulle även passa inom autismspektra. Det är problematiskt att symtomens
definitioner är så oklara. Vi har en förståelse för hur svårt det kan vara för skolpsykologerna
att sätta rätt diagnos. Det är intressent att diskutera om det är nödvändigt att sätta en diagnos i
de fall där flera symtom uppvisas och diagnostiseringen är osäker. Idag sker det
feldiagnostiseringar (Gillberg et al. 2004; Hartnett et al. 2004b; Baum et al. 1998), vi tror att
en del fall kanske beror på en osäkerhet med påtryckningar från olika håll kanske leder till att
utredningen leder till en diagnos trots osäkerhet.
En komplexsituation som uppstår är när föräldrar pedagoger och skolpsykolog inte delar
uppfattning om elevens situation. Vi tror precis som IP2 nämner att eleven kan fungerar på ett
sätt hemma och ett annat i skolan, detta kan vara en anledning till skiljaktigheterna.
Ytterligare anledningar tror vi skulle kunna vara att föräldrarna inte vill erkänna hur
hemsituationen ser ut eller att pedagogen gärna vill ha en förklaringsmodell för en stökig elev.
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Det är inte konstigt att en individ reagerar olika beroende på vilken situation den befinner sig
i. För att sätta en legitim diagnos tror vi därför det är viktigt att förstå individen i olika
situationer. Ännu en gång anser vi att det är viktigt att psykologen skapar sig en egen
uppfattning om hur en individ fungerar i flera olika miljöer. Vi tycker att skolan ska arbeta
mer med att få fram ett arbetssätt som får eleverna att känna sig trygga och engagerade. Även
forskning visar på att miljön har en avgörande roll till hur eleven fungerar i skolmiljön
(Morrow et al. 2012).

En viktig situation att ta hänsyn till är den psykosociala precis som IP3 och IP5 påpekar.
Trauman kan i många situationer göra att barnet får ADHD liknande symtom (Kaufmann et
al. 2000). Vi tror det är viktigt att psykologerna skapar sig en helhetsbild av elevens sociala
situation och tar hänsyn till trauman i sitt bedömningsarbete. En diagnostisering kräver tid för
att en gedigen uppfattning ska skapas (Kaufmann et al. 2000; Faraone et al. 2003).

5.2.4 Pedagogens och föräldrarnas påverkan på diagnosen
Genom intervjuerna har det framkommit att vid diagnostisering kan psykologerna bara
rekommendera en utredning eftersom föräldrarna alltid har det sista ordet i beslutet. Vi tror att
elever som egentligen bör få en diagnos, kanske inte får den hjälp och stöd de behöver på
grund av föräldrarnas motstånd. Motståndet verkar enligt IP3 handla om att föräldrarna helt
enkelt är motståndare till en ADHD-diagnos vi tror även att det kan finnas en bakomliggande
kulturell anledning där inställningen till diagnosen varierar i olika länder (Polanczyk et al.
2007). Genom att föräldrarna inte vill ha en utredning från inte heller skolpsykologen hjälpa
till att utreda eller vägleda pedagogernas arbete. Detta tror vi leder till att eleven blir värst
drabbad då den inte får den hjälp den är berättigad till.
En del föräldrar är väldigt måna om att få en bekräftelse på deras barns beteende och går
direkt till BUP. Vilket leder till att skolpsykologens arbete uteblir. Vi tror att en del föräldrar
förutsätter att deras barns beteende ser likadan ut i skol- som i hemmiljön, återigen kommer
inte hela bilden med i bedömningen. Vi tror att föräldrarna vill ha en förklaringsmodell på
deras barns beteende istället för att de rannsakar deras förhållningsätt till barnet i hemmet. Vi
har ställt oss frågan hur barnet påverkas av att till exempel föräldrarna arbetar mycket och har
lite tid att umgås med barnet? Ett svar kan vara det beskriver Biederman (2005) och menar att
familjens samanhållning kan påverkar barnets ADHD-symtom. Under intervjuerna har det
framkommit att ibland vill pedagogerna få en förklaringsmodell på den stökiga situationen i
klassen genom att få psykologen att sätta en diagnos på en elev som kanske inte bör ha det. Vi
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tror att det är viktigt att pedagoger och föräldrar respekterar psykologens kompetens istället
för att använda sig av diagnosen som en förklaringsmodell för att deras pedagogik inte
fungerar.

Med hänvisning till skollagen(Riksdagen 2010) ska inte diagnostisering fungera som ett sätt
för skolan att få ekonomiskt stöd. Enligt fyra av fem psykologer på de skolor vi undersökte
var det inget som förekom men enligt IP4 verkar detta förekomma. Vi tycker detta är synd att
det sker en överdiagnostisering (Timimi & Taylor 2004; Polanczyk et al. 2007) vilket bidrar
till att stödet inte räcker till elever som skulle behöva stödet

En intressent vinkling som olika psykologer har tagit upp är att Läroplanen (LGR11) som
undervisningen utgår ifrån i Sverige sätter mer fokus på eget ansvar. Pedagogiken handlar om
att eleverna i större utsträckning ska arbeta under eget ansvar. Detta tror vi medför att elever
med olika svårigheter får problem att uppnå kunskapskraven i skolan. Samuelsson (2009,
pp.238–250) påpekar att pedagogiken påverkar elever med ADHD. Pedagogik i LGR11 tror
vi är gynnsam för de flesta eleverna men för barn med den här typen av problematik förstärks
deras svårigheter.

5.3 För- och nackdelar för elever med ADHD
Vi har valt att diskutera för-och nackdelar ihop för att få en bättre diskussion detta ger en mer
dynamisk och djupgående diskussion.

5.3.1

Självkänsla

Självkänslan är något som påverkas positivt när en elev får en legitim diagnos. Vi tror därför
att en förbättrad självkänsla även kan leda till bättre skolresultat genom att eleven kan anpassa
sitt arbetssätt. Detta tror vi kan rendera till att människor i elevens omgivning inte blir lika
störda, eftersom eleven får lättare att anpassa sig. Vår uppfattning är att självkänsla också
handlar om en mognadsprocess. Vi har en teori om att yngre elever inte har samma
självkännedom som äldre elever. Forskningen visar på att ADHD problematiken ofta
uppträder innan barnet börjat skolan (Willcutt et al. 2006). Vid denna ålder tror vi det kan det
vara svårt för eleverna att förstå hur ADHD påverkar elevens liv, då man inte genomgått en
tillräcklig mognadsprocess. Vi tänker då att det kan ta åtskilliga år från det att eleven får en
diagnos till det att den har så pass stor förståelse för sina begränsningar. Det kan därför vara
viktigt för elevens sociala framtid att bli medveten om sitt beteende och på så sätt fungera
32

tillsammans med andra människor. Detta kan medföra att eleven inte får stämpel som den
avvikande och udda eleven.

En negativ konsekvens för elever som får diagnosen ADHD är att de kan utsättas för
stigmatisering. Som vi nämnt i resultatet kan detta ske både från lärare, föräldrar och andra
elever. Kunskapen kring ADHD anser vi måste bli bättre. För 30 år sedan när en stor del av
föräldrarna till dagens elever själva gick i skolan fanns inte ADHD diagnoser eller var mycket
sällsynt (Barkley 1997). För den här generationen tror vi det finns en stor okunskap om vad
ADHD är för något och detta skulle kunna vara en tänkbar förklaring till varför
stigmatiseringen kring ADHD existerar. Kunskapen som föräldrarna besitter misstänker vi
kan överföras till sina egna barn som därigenom får en felaktig bild av elever med ADHD. Vi
tror därför det är viktigt att man i skolan belyser detta problem. Eftersom att diagnostiseringen
i samhället har ökat (Timimi & Taylor 2004; Polanczyk et al. 2007) tror vi det är viktigt att
belysa att människor har styrkor och svagheter. Som pedagog tror vi därför det är viktigt att
upplysa om att alla har utvecklingsområden. Detta tror vi kan vara en pedagogisk nyckel för
att motverka stigmatisering i skolan.

5.3.2 Pedagogiska verktyg
Enligt svenska skollagen har alla elever rätt till stöd (Riksdagen 2010). Genom intervjuerna
har det framkommit att det i många fall krävs en diagnos för att skolan ska sätta in det stöd
som krävs. Skolpsykologerna tycker detta är fel eftersom det inte ska behövas en diagnos för
att elever ska få det rätta stödet. Vi tror att det är viktigt att skolan får reda på en ADHDdiagnos så tidigt som möjligt, helst innan barnet börjar skolan, detta visar också forskning på
(Willcutt et al. 2006). Detta tycker vi borde ge möjlighet att ge eleven den anpassade
undervisningen som krävs redan från första skoldagen för att uppnå kunskapskraven.
Upptäcks problematiken för sent tror vi det finns en risk att eleven inte har samma möjlighet
till att uppnå kunskapskraven. De kan då under flera år gått miste om viktig kunskap på grund
av att den inte har fått de resurser som skulle ha krävts för att uppnå kunskapskraven.
Vi tror även att detta underlättar för pedagogen att inte bara se eleven med ADHD som ett
problem, utan att pedagogen istället börjar analysera hur undervisar sker.
Enligt IP5 kan det bli ett problem om pedagogen inte har tillräcklig förståelse för ADHDproblematiken hos en elev kan det innebära att pedagogen istället för att analysera och
anpassa sin pedagogik sänker kravet på eleven. Detta skulle kunna innebära att eleven klarar
av de tidigare årskurserna som inte är betygsgrundande. Men när eleven sedan möter
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betygsgrundande undervisning blir det tydligt att eleven har bristande kunskap på grund av att
pedagogen har lägre förväntningar på eleven med ADHD. Som IP5 (2013) nämner
”[...]förstärker man inte strategier utan man försvårar svårigheter”. Eleven hamnar helt
enkelt för långt efter och det blir för tufft att komma upp till de kunskapsnivåer som krävs.
Detta till följd av att de inte har blivit rätt behandlade av skolan från början.

5.3.3 Medicinering
Det finns enligt psykologerna ett delat synsätt där det finns positiva och negativa effekter av
medicinering mot ADHD. När en diskussion förs kring att sätta in medicin på en elev med
ADHD tror vi det är viktigt att vara medveten och överväga för- och nackdelar. Oavsett vilket
beslut som fattas finns det risk att medicineringen kan ge både positiv och negativ inverka
(Baum et al. 1998). Visst kan medicineringen ge en lugnande effekt men det kan också bidra
till att eleven tappar sin kreativa förmåga. Medicinering ger nästan alltid en lugnande effekt
men kan också ge vissa biverkningar (Gillberg et al. 2004). Vi tycker att när man ändrar på
miljön i klassrums- eller hemmiljön kan det få en effekt som inte har någon negativ påverkan
på eleven.
Att sätta in medicin hos en elev/barn med ADHD anser vi är en väldigt kontroversiell åtgärd.
Bland annat för att vi tror att det kan finnas en kommersiell påtryckning från företag som
tjänar pengar på medicinindustrin. Det kan även vara en del påtryckningar från föräldrar och
pedagoger som vill ha en snabb och effektiv lösning på en orolig elev/barn. Samtidigt håller
vi med IP2 som nämner att det även kan ge en positiv effekt då medicinen sätts in på en elev
som verkligen behöver det. Sammanfattningsvis anser vi att man först och främst bör vidta de
åtgärder som ändrar på miljön och som sista åtgärd sätta in medicin om detta skulle krävas.

5.4 Vidare forskning
Diagnostiseringsarbetet kring ADHD är problematiskt på flera sätt. Eftersom det handlar om
en bedömning är situationen olika vid varje tillfälle. Under arbetes gång har en del
funderingar kring diagnostiseringen framkommit som skulle vara intressent att följa upp
genom vidare forskning.

Under intervjuerna har det kommit upp att flera av intervjupersonerna lyfte fram att de
upplever att riktlinjerna kring diagnostiseringsarbetet skiljer sig i landet. Eftersom denna
studie enbart bygger på skolpsykologer från Stockholm vore det intressent att undersöka olika
delar av landet för att se om diagnostiseringsarbetet skiljer sig.
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I denna studie har psykologer med lång erfarenhets från yrket deltagit. De påtalar även att för
dem är erfarenheten en trygghet. Det vore därför intressent att göra samma studie fast med en
urvalsgrupp som består av skolpsykologer som har arbetat under en kortare tid och därmed
inte besitter samma erfarenhet, för att belysa eventuella skillnader.

Det framgick även stora skillnader mellan hur föräldrar med olika etnicitet upplever
diagnostiseringssituation. Den kulturella bakgrunden kan i många fall påverkas av olika
värdegrunder och inställning till psykologiska processer. Under en intervju framkom det att
inställningen till psykologens arbete inte tas emot på samma sätt i hela världen. I Sverige är
psykologer en respekterad yrkesgrupp som har stort inflytande. Denna status har inte
psykologer överallt. Ur ett större perspektiv vore det intressent att undersöka bakomliggande
faktorer till denna varierade inställning. För att öka förståelsen kring ett multikulturellt
samhälle.

En intressent vinkling på ADHD-problematiken är hur medicinering påverkas av yttre
påtryckningar. Läkemedelsindustrin är idag en vinstdrivande industri som idag tjänar pengar
på produktion och försäljning av läkemedel. Det är inte helt självklart på vilket sett läkares
och psykologers arbete påverkas av påtryckningar från denna industri.

Genom det här arbetet har det bland annat framkommit vilka för- respektive nackdelar som
påverkar ett barn med en bekräftad ADHD-diagnos. I en vidareutveckling av denna studie
skulle det därför vara intressant att följa upp och belysa hur ADHD-diagnosen påverkar det
vuxna livet. Eftersom skolan sätter in stöd som möjliggör skolgången för elever med ADHD
och skapar ett fungerande klimat för eleven. Det skulle därför vara intressant att se hur denna
anpassade situationen i skolan får för inverkan på livet efter skolan.

5.5 Konklusion
Våra slutsatser från de fem intervjuerna med skolpsykologer från Stockholm stad presenteras
nedan:

5.5.1 Hur tillförlitligt är bedömningsarbetet vid diagnostisering av ADHD?
Det finns en risk att barn blir feldiagnostiserade, på grund av att diagnostiseringen är ett
bedömningsarbete där varje fall är unikt. Vilket innebär att varje utredning ser olika ut.
Samtidigt som skolpsykologen vid varje utredning hamnar i en ny situation vilket leder till att
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en exakt likadan bedömning är omöjlig att genomföra. Det finns många aspekter att ta hänsyn
till vid en diagnos framförallt beror detta på att gränserna mellan olika psykiska diagnoser är
diffusa. Att skolpsykologerna känner sig trygga i bedömningsarbetet framgick tydligt men vi
tycker det känns oroväckande att de inte känner sig lika bekväma med PUB:s utredningar.

5.5.2 Vilka för- och nackdelar finns det för ett barn att få diagnosen ADHD?
Genom att eleven får en bekräftad ADHD-diagnos kan det medföra både positiva och
negativa konsekvenser. Vad som överväger till fördel eller nackdel beror till stor del på hur
diagnosen bemöts av människor i elevens omgivning. Då diagnosen möts på ett korrekt sätt
tror vi det ger eleven fördelar. Alla elever har rätt att få de stöd och resurser som krävs för att
klara av skolan. Vi tror däremot att detta är ett område skolan skulle kunna bli bättre på.
Genom att arbeta med elevers individuella behov och förändra klassrumsmiljön, tror vi att
inte lika många diagnoser skulle behöva ställas. I och med att fördelen för ett barn som får
ADHD-diagnosen handlar om att eleven stärker sin självkänsla då den får en
förklaringsmodell på olika beteenden. Samtidigt finns risken att eleven blir mobbad eller
stigmatiserad. Genom forskare och de genomförda intervjuerna bekräftades att en
överdiagnostisering sker i samhället idag. Helt enligt vår teori har ADHD blivit en välkänd
och accepterad diagnos i samhället, vilket gör att allt fler elever kommer få diagnosen. Frågan
vi ställer oss är om mer än hälften av eleverna i klassrummen får en diagnos vad är då det
normala. Det som vi anser normalt idag minskas genom att fler och fler bekräftas ha en
diagnos. Det allt mer accepterade förhållningsättet till medicin leder till att samhället inte ser
diagnosen som ett problem utan att tilltron på medicinen ska lösa det är starkt, samtidigt som
konsekvenserna av medicineringen hamnar i periferin.

Vi anser att diagnosen ska fungera som en förklaringsmodell för eleven. Vi tycker att
diagnosen inte ska fungerar som en slutpunkt. En diagnostisering ska bidra till att underlätta
för eleven. Det ska göra att pedagogen kan förenkla situationen för eleven, men det ska inte
fungera som en förklaring på den stökiga situationen i klassrummet. Vi anser att om ADHDdiagnosen sätts för barnets bästa är ADHD positivt för eleven men om diagnosen sätts för att
föräldrar och pedagoger ska få en förklaringsmodell på varför barnet är så stökigt i hemmet
eller i klassrummet ger diagnosen ingen eller negativ effekt. Det är viktigt att ADHD
diagnosen fungerar som en startpunkt inte som en slutpunkt.
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Bilaga 1 - Litteratursökning
I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare
forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din
uppsats.
Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa
dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också
läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och
om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.
Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida.

Syfte och frågeställningar: Här skriver du uppsatsens syfte och frågeställningar.
Vilka sökord har du använt?
ADHD, Attention deficit hyperactivity disorder, gifted, child skolpsykolog, innerhållsanalys,
qualitative content analysis, Gillberg

Var har du sökt?
Artikeldatabaser: PubMed
Sökmotorer: Google Scholar, Google, Nationalencyklopedin

Sökningar som gav relevant resultat
Google Scholar: ADHD, Attention deficit hyperactivity disorder
Google Scholar: Gillberg

Kommentarer
Vi har hittat mycket material via litteraturlistor. Vi hittade socialstyrelsen som hade gjort en
sammanfattning på litteraturen kring ADHD.

Bilaga 2 – Diagnostisering från DSM-IV
ADHD med uppmärksamhetsstörning
j

a

ö

, yrkesliv eller andra

aktiviteter
ö
öj

ö

,

(

ö

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)
ö

ö

(. .

,

,

pennor, böcker eller verktyg)
rad av yttre stimuli
i) är ofta glömsk i det dagliga livet

ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet
För diagnosen ADHD med hyperaktivitet/impulsivitet krävs enligt DSMöj

:

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

ö

(

j

ö

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla
”

”

”

ö

”

f) pratar ofta överdrivet mycket

(t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar)
(Socialstyrelsen 2004)

)

Bilaga 3 – Missivbrev
Hej!

Vi är två studenter som studerar till idrottslärare på GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan) i
Stockholm. I rådande stund är vi i full gång med att skriva vår magisteruppsats till lika
examensarbete.

I korta drag har vi för avsikt att undersöka diagnostiseringen av ADHD från skolpsykologers
synvinkel. För att begränsa vår undersökning ytterligare har vi även valt att undersöka
skolpsykologer från Stockholmsområdet. Vi har med hjälp av Stockholms stads hemsida
(www.stockholm.se) letat igenom en stor del av grundskolor och hittade på så sätt din
mejladress.

Vi undrar därför om du har möjlighet att ställa upp på en intervju (ca. 30 min) med oss under
vecka 36?
För att få delta har vi även ett kriterium att du ska ha varit yrkesverksam som skolpsykolog i
minst 6 år. Hur länge har du arbetat som skolpsykolog?
Är du intresserad och skulle vilja hjälpa oss skulle vi vara tacksamma. Kom gärna med eget
förslag på tid och plats som passar dig?

Informationen som vi kommer samla in genom intervjun kommer enbart behandlas av oss.
Deltagandet sker naturligtvis med största anonymitet och är frivilligt.
Vi skulle vara ytterst tacksamma om ni skulle vilja delta i vår studie.

Tack på förhand!

Kristian Haggärde

Johannes Wingren

0735913501

0763096020

kristian_haggarde@hotmail.com

johannes.wingren@gmail.com

Bilaga 4 - Intervjuformulär
Frågeguide
Urvalsförsäkring:
-

Hur länge har du arbetet som psykolog i skolvärlden?

-

Vad har du för utbildning?

-

Var studerade du?

-

Vilket år tog du examen?

Huvudfrågor:
1. Kan du beskriva vad ADHD är för något?
2. Hur tycker du arbetet med bedömningsunderlaget för ADHD fungerar?
- Hur fungerar arbetet med att uppmärksamma ADHD problematik
- Vilka rutiner har skolan för att uppmärksamma ADHD problematik
- Vilka rutiner har skolan när de uppmärksammat ett barn med ADHD problematik
3. Känner du dig trygg med det bedömningsunderlag som finns?
- Utveckla
- Är bedömningsunderlaget lätt att tolka?
- Har du upplevt fall där bedömningen har varit osäker?
- Finns det en zon där eleverna är svårdiagnostiserade?
4. Utsätter du dig för problem i din yrkesroll som psykolog vid en bedömning av
ADHD?
- Vilka dilemma upplever psykologen när de gör en ADHD utredning?
- I så fall vilka?
- Kan du utveckla?
5. Finns det fördelar för ett barn som får diagnosen ADHD?
Utveckla?
6. Finns det nackdelar för ett barn som får diagnosen ADHD?
Utveckla?
7. Finns det fördelar för skolan att ett barn får diagnosen ADHD?
Utveckla?
8. Finns det nackdelar för skolan att ett barn får diagnosen ADHD?
Utveckla?

Bilaga 5 – Innehållsanalys
Meningsbyggnad
Jag pratar jätte mycket
med lärare,
specialpedagoger och
föräldrar också, så att
man får en bild av hur
den här personen är ute i
sin vardag eller
föräldrarna och familjen.

Kondenserat
Pratar med lärare,
specialpedagoger
och föräldrar ger
en bild av
vardagssituationen
och föräldrar

Sedan tittar jag själv
gärna på hur det ser ut i
klassrummet är det en
jätte stökig miljö är det
inte så konstigt om man
har svårt att koncentrera
sig.

Miljön i
klassrummet inte
konstigt att man
har svårt att
koncentrera sig

Observation

då samlar jag in från
flera pedagoger hur
länge det har pågått och
hur det har varit sedan 6års-verksamhet tills det
.”
Om man klarar av
att svara på allt det här så
är det lätt att tolka, men
det är inte alltid lika lätt
att förstå frågorna.
Graderingarna är lite
märkliga. Sen är inte alla
frågor lika lätta att svar
på. Om man inte klarar
av att svara på en eller
två eller om man
uppskattar lite för
mycket eller för lite så
ger inte det det stora
utslaget, det måste vara
en del för att det ska ge
utslag.
I och med att jag inte
sätter diagnosen så kan
nån annan ändra då är
det inte lika hade jag
suttit och skulle sätta
diagnosen då hade jag
väl känt mig lite mindre
.”
så vet jag ju också vilka
som har utträtt eleverna
när de går vidare och det
är också väldigt olika på
psykiatriska
mottagningar i hela stan.
Där vissa är bra och
vissa som jag är lite mera
.”
”O
j
tittar man på profilen och
ser om det stämmer
överens med
pedagogernas och
föräldrars bild eller inte,
stämmer det inte överens
så bör vi titta vad ligger
bakom det. Varför ser
jag inte det, handlar det
om att barnet känner sig
trygg vid en en mot en
situation, man kan inte
jämföra när det är 24

Samlar in
information från
tidigare pedagoger
sedan 6-års
verksamheten

Historik

Kan man svara är
det lätt att tolka
men inte alltid lätt
att förstå frågorna.
Märklig gradering.
Svarar man
inkorrekt kan det
ge stora utslagmåste vara endel
för att ge utslag.

Kodning

Underkategori

Kategori

Intervju

Skolpsykologens rutinmässiga
arbete

Trygghet

Trygg med
bedömningsunderlaget
Jag sätter inte
diagnosen medför
att jag är trygg.
BUP
Hur tillförlitligt är
bedömningsunderlaget vid
diagnostisering av ADHD
Jag vet vem som
utträtt eleverna.
Vilket är olika på
olika BUP
mottagningar, visa
bra andra dåliga.

Om bilderna
mellan föräldrar
och pedagog
stämmer överens.
Om inte titta på
vad som ligger
bakom. Trygg i
enskildmiljö,
annorlunda i
klassrumsmiljö

BUP

Föräldrar &
pedagogens bild

elever i klassen och så
.”
”…
utvecklingsstörningen
som gör att man inte
klarar av att koncentrera
sig eller är det en
ADHD, eller är det en
autism. De är svåra vad
som är vad, de är
besvärligt, man vet inte
vad som slår mest där
och många som har en
utvecklingsstörning kan
också variera väldigt i
.”
Ett nyanlänt flyktingbarn
som har varit här en
vecka eller ett barn som
har föräldrar som håller
på att skiljas kan visa
ADHD liknande symtom
och det ingår ju i ens
ö
…”
då vill jag verkligen
känna att det är det här
då vill jag inte att det
finns nånting
psykosocialt asså
problem med hemmet
eller kriminalitet eller
missbruk eller att
skolmiljön är stökig eller
att det finns någonting
.”
”… ö
hoppa av när man går
vidare, om man går
vidare till BUP. " Nä
men vi vill inte det här".
Det är ju många nu idag
som får diagnoser många
går ju direkt också till
BUP om föräldrarna
söker själva så hoppas vi
ö
.”
Den här lilla pojken som
har de här svårigheterna
kan eller flicka kanske
egentligen ha samma
diagnos som han som har
föräldrar som gick till
BUP när han var fem
.”
”D
,
del vill ju verkligen hitta
själ till att göra en
bedömning. Asså, vi kan
ju få eller jag kan ju få
förfrågningar på barn
som vi inte har märkt
alls. Till att det finns
föräldrar som inte ens
vill att jag ska handleda
personalen. De vill
verkligen inte ha en
psykolog inblandad.
Sedan kan det vara
föräldrar som säger att
de vill gå till BUP för de
vill inte att skolan ska bli
inblandat i deras
ö
”.
”N j
ö
beskrivningen från
föräldrarna och en del
utav lärarna så tänker

Utvecklingstörd,
ADHD, autism,
som påverkar
koncentrationen.
Svårt att skilja vad
som är vad.

Diffusa gränser

Svårdefinierad zon

Nyanlända
flyktingbarn,
föräldrar i
skilsmässa kan
visa ADHD
liknande symtom.

Vill veta att det
inte är något
psykosocialt
problem eller
skolmiljön som är
problemet.

Trauma i
hemmiljö

Föräldrarna vill
inte skicka remiss
till BUP

Föräldrar söker
själva upp BUP

Pojken ska
egentligen ha
samma diagnos
som flickan.
Föräldrarna sökte
själva upp BUP

Föräldrar

Pedagoger, föräldrars och
skolans påverkan kring
diagnosen

Egna själ till
bedömning, på
barn dom vi inte
märkt.
Föräldrarnas
motstånd och
avståndstagande
till psykolog.
Föräldrar vill inte
blanda in privat liv
i skolan.

Föräldrar och
lärare som ger fel
bild av situationen.
Pedagoger

jag: Nä men varför
överhuvudtaget ska det
här barnet genomgå en
utred
.”
Ett dilemma kan ju vara
att skolledningen säger
att du måste göra denna
utredning för annars får
vi inte ekonomiskt stöd,
om inte det här barnet får
”

Skolledning vill ha
ekonomiskt stöd
genom att bekräfta
diagnos

”M
ö :
inte jag som är dum det
är inte hela jag som är
dålig det är inte jag som
förstör allting för att jag
är så misslyckad utan jag
har nånting som gör att
det ä
ö
.”
”D
ö
barn vet att: jag är inte
dum i huvudet, att det
finns en självkännedom:
och jag måste lära mig
vissa sätt att göra saker
på så att jag ska funka
bättre istället för att det
alltid är jag som får
skäll, jag är elak, ingen
bra person."
”M
ingång eller liksom vad
som passar på det här
barnet. Det blir ett
medvetandegörande för
.”
”M
att se barnets behov om
barnet har en diagnos
med sig, att man tar
barnet mer på alvar.
Man ser barnets behov
man säger att ett barn har
svårt med de här
områdena så är det
viktigt att de blir känt så
öj .”
”D
har positiv effekt av
medicinering, de är utan
tvekan att dom funkar
liksom, att de funkar på
lektioner, att de kan sitta
och få med sig saker från
.”
”M
,
bland kamrater men
också bland personal och
andra vuxna att man bara
ö
”
”O
tycker det är någonting
fel på barnet så kommer
barnet också tycka det
finns nånting fel på
”D
j
ö
”

Jag är inte dum
dålig och förstör
inte allt. Jag har
någto som gör det
svårt för mig

”E
ö
kanske säger saker de är
ju nästan det värsta
”
”M
j ADHD
och så lägger man ner
ambitionen lite eftersom

Andra föräldrar
värsta hotet

Skola

Elevens
förståelse
Förbättrad självkänsla
Medvetenhet att
inte vara dum i
huvudet. Måste
lära sig göra saker
på ett visst sätt.

Anpassa sig till
barnets behov.
Personalen blir
mer medveten

Kännedom om
barnet
Pedagogiska verktyg och
resurser
Fördelar för eleven att få
diagnosen ADHD

Snabbare se
barnets behov om
barnet har en
diagnos tar barnet
på alvar
Ser barnets behov
viktigt att
uppmärksamma i
tid.

Medicin kan
innebära en positiv
effekt som får
barnet att fungera
på lektionerna.

Medecinering

Personal och andra
vuxna dömer ut

Pedagoger

Positiv effekt av läkemedel

Utrycker vuxna att
det är fel på barnet
tycker barnet
samma
Utsatta av andra

Barn

Stigmatisering och mobbning

barn
Föräldrar
Nackdelar för eleven att få
diagnosen ADHD
Sänker ambitionen
med en bekräftad
diagnos. Förstärker

Försvårar
strategier

man förväntar sig
mindre. Och då
förstärker man inte
strategier utan man
ö
”
”J
ADHD
fel på mig någonstans
eller det är nått som är
tokigt. Asså det blir ju
inte en förklaring utan
man blir ju en förklaring
till yttre
.”
”J
överdiagnostiering. Det
finns barn med ADHD,
men det finns definitivt,
men det finns fler barn
som får diagnos ADHD
.”
”…
11%
som ska få en medicinsk
diagnosen, är det
.”
”O så finns det
nackdelar med att vissa
har svårt att sova, äter
dåligt, några blir så illa
liksom att de vill ta livet
av sig. Så det finns
liksom lite tunga
.”

inte utan försvårar

ADHD förklaring
till yttre
omständigheter

Felaktig stämpel

Det finns fler barn
som får diagnosen
ADHD än som
faktiskt har det

Felaktigt
diagnostiserade

11% medicinsk
diagnos rimligt?

Medicineringens
rimlighet

Svårt att sova äter
dåligt och
självmordstankar.

Konsekvenser

Överdiagnostisering

Negativ effekt av läkemedel

