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Förord 
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erfarenheter som möjliggjort vår uppsats, ett tack riktas även till vår handledare Maria 

Andrén. Stort tack till far och morföräldrar som på olika vis stöttat och hjälpt oss att 

underlätta vardagen. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete! 
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genom rätt kommunikation. Examensarbete i pedagogik. Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och 

ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 
Abstract 

 

 

Studiens syfte är att undersöka hur familjer som har barn med ADHD upplever 

familjesituationerna, vilket stöd en anhöriggrupp kan ge föräldrarna. Hur föräldrarna 

upplever sig bli bemötta av förskolan/skolan, samt hur man skulle kunna förbättra 

bemötandet gentemot dessa familjer. Tre kvalitativa intervjuer genomfördes, två med 

föräldrar som har barn med ADHD, samt en anhörigsamordnare. Den empiriska 

undersökningen ämnar besvara syftet utifrån tre frågeställningar, som berör vilken 

problematik föräldrarna upplever, samt hur familjerelationerna påverkas och hur 

föräldrarna upplever sig bli bemötta i samhället. Studien visar att familjesituationen för 

dessa familjer förändras. Därför poängterade föräldrarna vikten av att ha ett fungerande 

nätverk som förstår och ibland kan stå till hjälp med lite avlastning. Det skapar en 

möjlighet att kunna ta hand om sig själva, samt inte minst kunna ge syskonen egen tid 

med sina föräldrar. Detta ger ett nödväntigt energitillskott. Samtliga föräldrar beskrev 

den egna känslan av att inte räcka till, att känna sig misslyckade, maktlösheten och 

känslan av att ofta vara tömd på energi. Anhörigsamordnaren beskrev föräldragruppens 

betydelse för föräldrarna, där de kan samtala och dela erfarenheter med andra föräldrar 

som är i liknande situationer. Den största skillnaden som båda föräldrarna upplevde i 

familjerelationerna, är att de genom BUP(Barn och ungdoms psykiatri) fått de rätta 

verktygen och hjälpen att hantera och bemöta den problematik som upplevs på ett mer 

korrekt sätt. 
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Inledning 
 

”Det är viktigt att man som förskollärare och lärare försöker förstå vad det innebär att 

vara förälder till ett barn med stora koncentrationssvårigheter” (Kadesjö, 2008, s. 233). 

 

Genom denna undersökning vill vi undersöka vilket bemötande familjer med barn som 

har neuropsykiatriska funktionshinder upplever sig få i samhället/ förskolan, samt se 

vad en anhörigsamordnare/anhöriggrupp kan ge för stöd till dessa föräldrar. Genom en 

ökad insikt om vilken problematik ett barn med ADHD upplever samt vad som händer i 

familjen och hur familjesituationen påverkas. Vi önskar kunna bemöta dessa familjer 

med en större förståelse och respekt i vårt kommande yrke som förskollärare. Genom 

ökad respekt till föräldrarna utgår vi ifrån att samarbetet mellan förskolan och 

familjerna ökar. Eriksson (2008) När det finns ett tydligt samarbete mellan skola/ 

förskola och föräldrar visar man barnen, att skola och familj är överens, samt visar även 

att barnen är i fokus och målet är att ge hjälp och stöd på bästa sätt.  

 

Enligt Skolverket(2010) ska arbetslaget inom förskolan, visa respekt för föräldrarna och 

känna ansvar så att en tillitsfull relation kan utveklas mellan förskolans personal och 

barnens familjer. Hur ser denna relation ut när familjens barn har 

konsentrationssvårigheter/ utåtagerande beteende? Upplever familjerna att de får den 

hjälp och stöd de önskar?  

 

Fokusen i vår studie ligger på hur familjesituationen är och hur dessa familjer upplever 

bemötandet från förskolan/skolan. Studien tar även upp hur vi lärare kan underlätta 

komunikationen, bemötandet och tilliten till dessa familjer, samt öka vår förförståelse 

om vad ADHD är, hur det yttrar sig och vilka hjälpmedel som finns. Vi har i 

litteraturgenomgången gjort en generell litteraturanalys inom ämnet.  
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Litteraturgenomgång 
 

Här vill vi fördjupa våra egna kunskaper och förståelse kring ADHD, hur individer med 

ADHD fungerar och hur familjesituationen kan vara. Nedan behandlas vilka kriterier 

som krävs vid ADHD- diagnostisering, medicinering och dess effekter. 

 

Historik 
 

I början av 1900 -talet kom de första vetenskapliga rapporterna om barn med 

koncentrationssvårigheter. Från 1940 och framåt ökade forskningen kring barn som 

efter olika typer av hjärnskador fick inlärningssvårigheter och på olika sätt ett motoriskt 

överaktivt beteende. De amerikanska läkarna Strauss och Lehtinen undersökte under 

1940- och 1950 – talen vilka skador graviditet och förlossningskomplikationer kunde ge 

barnen. De upptäckte att de hjärnskador som förekom kunde ge upphov till cerebral 

pares och mental retardation, eller ge barnen beteendeproblem och skolsvårigheter. 

Deras upptäckt blev problembilden MBD (Minimal Brain Damage). De studier som 

gjordes under denna tidsperiod hade stor påverkan på hur man såg på dessa barn i 

Sverige under en lång tid. Om barnen hade kombinationen koncentrationssvårigheter 

och motorisk oro var det ett tecken på en hjärnskada. Efter hand blev denna uppfattning 

ifrågasatt, kritikerna såg inga bevis på att barnen med MBD hade strukturella skador i 

hjärnan. Denna kritik medförde att vetenskapliga kommittéer beslöt att MBD 

förkortningen i stället skulle stå för Minimal Brain Dysfunction (små störningar i 

hjärnans funktion) (Kadesjö, 2008). 

 

Under 1970-och 1980- talen ökade kritiken mot MBD- termen i USA och Sverige. 

”MBD är en myt” och ”MBD finns inte” blev vanliga uttalanden hos kritikerna. De 

menade att termen hade tvetydiga definitioner och avgränsningar mellan vad som är 

normalt beteende och psykiska beteendeproblem. Ordet ”minimal” riskerade att vara 

kopplat till en bagatell, vilket det inte var för barnen och deras omgivning. Kritikerna 

visade att det inte fanns vetenskapligt hållbara bevis på orsakssamband mellan 

funktionsstörningar i hjärnan (cerebral dysfunktion) och de svårigheter som 

förknippades med MBD. Efter den hårda kritik mot MBD beslutade nordiska experter 

att ersätta MBD med DAMP (Dysfunction in attention, motor control and perception) 

vilket är en mer beskrivande term än den mer orsaksförklarande MBD- termen 

(Kadesjö, 2008). 

 

MBD- termen har internationellt övergivits, DAMP används nu mera i norden men 

internationellt är det ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” (AD/HD) (Kadesjö, 

2008). I den litteratur vi tagit del av används ADHD och inte DAMP, vilket gjorde att vi 

valde att använda ADHD i vår text.  

         



 

7 

 

ADHD 
 

ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) karakteriseras av 

uppmärksamhetsproblem/koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. 

Dessa symtom kan även finnas hos en i övrigt väl fungerande individ. Om symtomen 

även kan kopplas samman med andra tecken som klumpig motorik, försenad 

språkutveckling, läs och skrivsvårigheter samt andra inlärningssvårigheter kan det vara 

tecken på ADHD. När ADHD yttrar sig med koncentrationssvårigheter gäller 

svårigheterna på brister i uthållighet, uppmärksamhet och att hålla 

tankekraften/vakenheten på en jämn nivå under en längre tid (Duvner, 1997). Enligt 

Rasmussen(2004) kan symtomen variera över tid och i olika miljöer hos samma individ. 

Variationerna mellan individer är stor, detta beror i första hand på att andra svårigheter 

nästan alltid medföljer ADHD.  

 

Kadesjö (2008) beskriver att barn med dessa brister har svårt att hålla kvar energin på 

den uppgift som skall göras, eftersom de har svårt att sålla bort det som är runtomkring 

och tränger sig på. Individen har då svårt att återuppta den påbörjade uppgiften eftersom 

uppmärksamheten och tankekraften ligger någon annan stans. Problem med detta märks 

först när man förväntar att individen skall kunna göra en uppgift i taget. Thomas Brown, 

amerikansk psyklog och forskare inom området menar att barn med ADHD där 

uppmärksamhetsproblem dominerar, i första hand kan förklaras med att det finns brister 

i individens arbetsminne. Detta skulle kunna förklara svårigheterna med att återuppta 

påbörjade uppgifter.       

 

Orsaker 

 

Genom omfattande forskning inom neuropsykologi och neurofysiologi, vet vi idag mer 

om orsakerna till primära koncentrationssvårigheter än för 25 år sedan. Forskarna är 

överens om att det finns olika grupper och att orsakerna är många och kan ömsesidigt 

påverka varandra. I dag är man överens om att primära koncentrationssvårigheter har en 

trolig biologisk grund. För att kunna förstå varje individs situation och problembild 

måste man ha en förståelse av individens samvaroerfarenhet med föräldrar och andra i 

dess omgivning och hur påfrestningar i deras miljö samspelar med det ursprungliga 

problemet (Kadesjö, 2008). 

 

Enligt Duvner(1997) har ADHD en utpräglad ärftlighet, fast man inte kan koppla denna 

ärftlighet till en kromosom eller gen, eller till en fysiologisk/biokemisk avvikelse. Det 

har visat sig att hos 80 % av barn med ADHD finns nära släktingar med liknande 

problem.  Risken för att kommande syskon till ett barn med ADHD ska ärva 

problematiken är ca 15 % för en syster och ca 25 % för en bror att utveckla ADHD.  

Diagnostisering 

 

För att kunna göra diagnosen ADHD krävs det att barnet har påtagliga svårigheter och 

inte uppnår det man förväntar sig av barn i samma ålder. Problemen ska ha pågått i 

minst ett halvår och skall uppfattas i minst två vardagssituationer, exempelvis hemmet 

och skola. Problemen ska inte vara något tillfälligt utan har följt med barnet sedan tidig 

ålder (Kadesjö, 2008).  DSM-IV (Diagnostic and Statistical manual of Mental disorder, 

American Psychiatric Association) är en manual (se bilaga 1) som används vid 
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diagnosställning av ADHD, manualen består av arton punkter där minst sex av dem 

skall stämma in på individens symtom under sex månader (Duvner, 1997). 

 

Enligt Kadesjö (2008) krävs en diagnostisk benämning för att få tillgång till vissa 

samhälleliga stödåtgärder. Genom en diagnos finns många fördelar, bland annat att 

föräldrarna får mer kunskap om problemområdet, detta kan leda till att samarbetet 

mellan föräldrar och lärare med erfarenhet av barn med samma diagnos kan underlättas. 

Om man som förälder vet orsaken till barnets problem kan man lättare hävda vilka 

behov som behövs.  Barnen kan få en tillhörighet och kunna dela erfarenhet med andra 

barn i liknande situationer, föräldrar får möjlighet att träffa andra föräldrar med 

liknande svårigheter. En diagnos som ADHD är inte något tillfälligt utan det krävs ett 

långsiktigt stöd.   

 

Med en utredning är syftet att beskriva svårigheterna som finns men även vad som 

fungerar bra, det görs för att få reda på vilken hjälp och vilka insatser som behövs både 

hemma och i skolan. Ett barns svårigheter ska inte behöva passas in i en diagnostiskmall 

för att tillräckliga insatser ska sättas in. Syftet med en diagnostisering är att barnen ska 

få den hjälp de behöver (Rasmussen, 2004). Duvner (1997) beskriver vad föräldrarna 

vill ha svar på när de söker hjälp, för att kunna förstå sitt barn. Varför gör han/hon så 

här? Att få vardagen att fungera, hur undviker man ett ständigt kaos? Föräldrar vill 

kunna se sitt barn utvecklas. Det viktigaste är att få återupprättelse i sin föräldraroll, att 

allt inte beror på att de gör fel som föräldrar.  

 

På Grekiska betyder Diagnos- genom kunskap, det är så vi ska använda de 

neuropsykiatriska diagnoserna – som en genväg till visdom (Alkehag 1999). 

Medicinering 

 

Den medicinering som används vid ADHD är centralstimulerande preparat, dessa 

preparat hjälper till att höja nivåerna av två substanser i hjärnan dopamin och 

noradrenalin. Medicinering med centralstimulerande medel minskar det splittrade och 

stökiga beteendet, överaktivitet, impulshandlingar och aggressivitet (Duvner, 1997). 

Även minne, inlärningsförmåga, koncentrationsförmåga, socialanpassningsförmåga 

förbättras av centralstimulerande medel. Med centralstimulerande läkemedel ökar 

självkontrollen genom att hjärnans egna bromsfunktioner stimuleras (Kutscher, 2008). 

Enligt Rasmussen(2004) visar forskning att risk för tillvänjning eller behov av ökad 

dosering inte finns, någon risk för senare missbruk av narkotika anses inte heller 

medicinen leda till. Nyligen kom ett nytt läkemedel(atomoxetin) som visats minska 

ADHD symtomen effektivt, läkemedlet hör inte till gruppen centralstimulerande.  

Bemötande genom kommunikation 

 

Det är genom kvaliteten på det ständigt pågående samtalen med elever/ barn, 

arbetskollegor och föräldrar som grunden till lärarens arbete formas. Det är först när vi 

kan identifiera och ifrågasätta hur vi styrs och begränsas av en allmän uppfattning av 

verkligheten, som en verklig kommunikation mellan föräldrar och lärare kan skapas 

(Löwenborg ,2002). Det har alltid varit viktigt med en bra relation mellan förskola och 

familj, för att verksamheten ska bli så bra som möjligt och för att barnen och föräldrarna 

skall trivas och känna sig trygga. När läroplanen – 98 kom har föräldrakontakten vridits 

lite längre, det blev bestämt vilka rättigheter föräldrarna har till information, insyn och 
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inflytande samt att det är förskolans ansvar att se till att relationerna mellan hem och 

förskola fungerar (Nöjd, 2010). 

Enligt Skolverket(2010) ska arbetslaget ” visa respekt för föräldrarna och känna ansvar 

för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens 

familjer.” 

Att vara föräldrar 

 

Påfrestningarna att vara förälder till ett barn med stora koncentrationssvårigheter är 

oftast betydligt större än vad de flesta andra föräldrar upplever (Kadesjö, 2008). Det 

finns många vetenskapliga arbeten som visar på en hög stressnivå hos föräldrar till barn 

med ADHD. Vid vetenskapliga mätningar har det visat sig att mammor till barn med 

ADHD har en markant högre stressnivå än andra mammor, den visar sig även vara 

högre än för föräldrar till barn med andra störningar (Rasmussen, 2004). Det är viktigt 

att tidigt hitta problematiken hos barn med ADHD, även sätta in rätt åtgärder i ett tidigt 

stadium för att stärka familjen. Detta bör göras tidigt för att skydda både barn och 

föräldrar mot negativa konsekvenser, som exempelvis stress och psykologiska 

påfrestningar (Sethi, 2012). 

 

Van Der Oord(2011) beskriver att barnens ADHD- beteende, föräldrarnas livserfarenhet 

samt den stress som upplevs i en familj som lever med ADHD, bidrar alla till 

relationsproblem i familjen, vilket i sin tur påverkar ADHD- beteendet hos barnen 

negativt. Enligt Kadesjö(2008) kan föräldrar behöva hjälp med att minska 

påfrestningarna som finns i/på familjen, genom exempelvis praktiska insatser som 

barnvakt eller avlastningsfamiljer. Föräldrar kan även behöva hjälp av någon 

utomstående, som kan ge tips för att kunna hantera vardagen och konflikterna.  

 

Föräldrarna behöver ibland bearbeta orsaken till att just deras barn har ADHD, även 

besvikelsen på skolan, sjukvården och den långa vägen till rätt diagnos och oron för 

framtiden. Sorgen över barnets svårigheter, att inte räcka till och att inte orka leva upp 

till sina egna krav att vara en god förälder, är något som vissa föräldrar behöver få prata 

om (Duvner, 1997). Kadesjö(2008) påpekar att det är viktigt att veta, att det finns 

familjer med barn med stora svårigheter som har hittat ett sätt att få vardagen att fungera 

och vara trygga med sina barn trots stora påfrestningar.   
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och skapa en förförståelse för föräldrar vars 

barn har neuropsykiatriska funktionshinder, hur dessa familjerelationer påverkas och 

hur de blir bemötta i förskolan/skolan. Samt undersöka vad en anhörigsamordnare är 

och hur en anhöriggrupp kan hjälpa föräldrarna.    

 

Frågeställningar 
 

Vilken problematik medföljer enligt föräldrarna när ett barn har ADHD?  

 

Hur påverkas relationerna inom familjen, både före och efter diagnos ADHD? 

 

Hur upplever föräldrarna bemötandet i samhället förskolan/skolan? 
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Metod 
 

Nedan presenteras metodval, undersökningens urval, etiska aspekter, genomförande och 

bearbetning av empirin.    

 

 Metodval 
 

För att få fram relevant information till vår undersökning gjordes intervjuer, 

intervjufrågorna formulerades med både öppna frågor och några slutna frågor. Genom 

att ställa öppna frågor fick informanterna möjlighet att ge ett mer öppet svar utifrån sig 

själv samt sina egna erfarenheter. Intervjuerna spelades in detta gjordes för att 

underlätta bearbetningen likaså undvika att ändra eller påverka resultaten. Ryen(2004) 

genom inspelningar kan man få fram riktiga resultat av intervjuerna och undgår på så 

sätt att påverka uppgifterna. Genom intervjuer skapas en mer personlig kontakt med 

informanterna, samt en möjlighet att ställa följdfrågor som man annars lätt kan missa 

med en annan metod.   

 

Undersökningens urval 
 

För att kunna belysa olika perspektiv i vår undersökning, intervjuades två föräldrar samt 

en anhörigsamordnare för en anhöriggrupp. För att få veta hur föräldrarna upplever 

familjesituationen, samhällets bemötande samt om föräldrarnas erfarenheter, valde vi att 

intervjua två föräldrar. Föräldrarnas erfarenhet skilde sig åt, en av föräldrarnas barn fick 

diagnosen under förskoletiden, den andra förälderns barn är åtta år och under utredning. 

Den tredje intervjun gjordes med en anhörigsamordnare som samordnar anhöriggrupper 

i kommunen, genom att intervjua anhörigsamordnaren kunde vi få en större insikt om 

vilket stöd som finns för föräldrar vars barn har olika neuropsykiska störningar.  

 

Etiska aspekter  
 

Under den första kontakten med informanterna, var vi noggranna med att upplysa att de 

själva får avgöra tid, plats och tillfälle för intervjerna. Vi var medvetna om att samtalen 

rör upp starka känslor, för att informanterna skulle kunna förbereda sig skickades 

intrevjufrågorna ut en tid före intrevjun. Vårt val att informanterna ska få besämma var, 

när och hur, gjordes för att dessa inte ska känna sig trängda.  

 

Forskningsetik är inte ett välavgränsat område men det är uppenbart att det omfattar 

frågor om relationen mellan forskning och etik. Även etiska krav ställs på forskarens 

inriktning och genomförandet av forskningen. En viktig del i forskningsetiken 

behandlar frågorna om hur försökspersoner eller informanter som medverkar i 

forskningen får behandlas, dessa personer ska självklart skyddas från att känna sig 

kränkta eller skadas på något annat vis  ( Gustafsson, 2011). 

 

En viktig utgångspunkt gällande de forskningsetiska principerna är att ta hänsyn till 

individskyddskravet som syftar till att skydda de individer som deltar. Enligt 

Vetenskapsrådet (2004) delas de forskningsetiska principerna in i fyra huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfitenialitetskravet och nyttjandkravet. Dessa 

krav har tagits hänsyn till vid intervjuerna. 
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I enlighet med Informationskravet upplystes våra informanter via brev om studiens syfte 

och deras medverkande. Deltagarna informerades om Samtyckeskravet som säger att 

informanterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Även information om 

Konfidentialitetskravet uppgavs, detta krav garanterar anonymitet. 

 
Genomförande 
 

Urvalet av studien baseras på deltagarnas erfarenhet och kunskap. Vi ville lyfta fram 

intervjupersonernas erfarenheter och tankar inom ämnet. Den första kontakten gjordes 

per telefon, därefter lämnades ett informationsbrev och intervjufrågor (se bilaga 2 och 

3) ut där syftet med vår studie förklarades mer ingående.  

 
Bearbetning av insamlat material 
 

Materialet vi fått in genom intervjuerna i vår studie bearbetade vi genom transkribering, 

som vi senare bearbetade med en kvalitativ infallsvinkel. Vi upptäckte då att 

informanterna erfarit liknande upplevelser. Under resultatet kommer vi att redovisa 

dessa upplevelser. Antalet intervjupersoner var inte särskilt många, men det var inte 

syftet med studien. Syftet med vår kvalitativa studie var i stället att kunna förstå 

vardagen för familjer med barn som har diagnosen ADHD. Detta framgår tydligare av 

våra frågeställningar vilka finns under rubriken ”syfte och frågeställningar”.      
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Resultat 
 

 

I detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuerna med hjälp av våra frågeställningar 

samt föräldrarnas egna tankar. Vårt resultat kommer därefter att diskuteras med hjälp av 

litteratur. Vi valde att benämna informanterna med ett figurerat namn för att kunna 

skilja på svaren samt att kunna garantera deltagarnas anonymitet.  

 

Anna – Förälder  

Stina – Anhörigsamordnare 

Lisa - Förälder  

 

Vilken problematik medföljer enligt föräldrarna när ett barn har 
ADHD? 

 

Lisa beskriver som att energin i huset förändras när barnet kommer in, det går som en 

”virvelvind” genom huset. En av de situationer som Lisa upplever påfrestande är att 

barnet nästan alltid är i rörelse och utför olika ljud i de flesta situationer. Anna beskrev 

problematiken hos sitt barn som svårtröstat som liten, även svårt att ta instruktioner och 

väldigt egocentrisk. Både Anna och Lisa poängterade den utåtagerande problematiken 

som påfallande.  Lisa upplever att barnet har svårt med att bjuda in till lek, istället för att 

fråga kan barnet sparka sand eller utdela en knuff, allt för att bli sedd.  Detta beteende 

har funnits sedan barnet var mindre, föräldern har alltid funnits vid barnet sida för att 

undvika sådana situationer.  

 

Stina beskrev föräldragruppens betydelse för föräldrarna, där de kan samtala och dela 

erfarenheter med andra föräldrar som är i liknande situationer. Samtliga informanter 

beskrev föräldrarnas känslor att inte räcka till, att känna sig misslyckade. Maktlösheten 

och känslan av att ofta vara tom på energi, samt svårigheten att hitta möjligheter och tid 

att fylla på denna välbehövliga energi. Genom föräldragruppen får föräldrarna känna att 

det finns fler i samma situation, med det får de en bekräftelse att de inte gör fel i sin 

föräldraroll utan det är fler som har den känslan, menar Stina.           

 

Hur påverkas relationerna inom familjen, både före och efter diagnos 
ADHD? 

 

Anna svarade att efter diagnos förändrades relationerna märkbart, eftersom de fick rätt 

”verktyg” för att hantera de olika situationerna med sitt barn. Men den stora 

förändringen blev när de började medicinera sitt barn. Anna beskrev den på detta vis: ” 

Det var som om mitt barn gick in i en garderob och ut kom den rätta ”Kalle”. Allt 

förändrades för oss som familj”. Lisa kunde vid intervju tillfället inte besvara frågan, 

eftersom deras barn var under utredning. Under intervjun diskuterades medicinering, 

något som oroade föräldern, vilken befarade att ”barnets personlighet skulle försvinna” 

men avslutade med ”eller är den personligheten ADHD”. Lisa beskrev familjerelationen 

som problematisk ” man gör så gott man kan”, samt att man väljer sina strider med sitt 

barn.  För båda föräldrarna var medicinering ett viktigt samtalsämne, mycket handlade 

om, är det rätt att medicinera sitt barn? Anna diskuterade under intervjun, att man ger 
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medicin till barn som exempelvis har diabetes och det ifråga sätt ej av samhället. Hon 

lutade sitt beslut angående medicinering på att ”om det finns hjälp åt mitt barn kan vi 

prova det” . Vid ett tillfälle blev de utan medicin till sitt barn under några dagar, Anna 

gjorde inte en sådan stor ”sak” av det utan väntade efter att Kalle fått medicinen igen, 

hon satte sig med Kalle och frågade hur han hade känt utan medicin? Kalle beskrev det 

som om det var små svarta gubbar som sprang om kring i hela kroppen samt att en 

”Tyrannosaurusrex” slet i hjärtat. Efter detta samtal med sin då sexåriga son viste hon 

att beslutet att medicinera var rätt.        

 

Stina beskriver att föräldrarna i föräldragruppen pratar mycket om barnvakter och hur 

svårt det kan vara att få ensamtid tillsammans. Anna och Lisa poängterade vikten av att 

ha ett fungerande nätverk som förstår och ibland kan stå till hjälp med lite avlastning för 

att på så vis kunna fylla på ”energin”. Även syskonen i familjen kan bli sedda och få lite 

egen tid med föräldrarna samt att den viktiga ”egentiden” får utrymme.   

 

Hur upplever föräldrarna bemötandet i samhället förskolan/skolan? 

 

Anna och Lisa kände båda att bemötandet i förskolan blev ansträngd pågrund av all 

negativ information de fick om sina barn. Anna kände att all negativitet blev för mycket. 

Obehaget blev tillsist så stort att hon inte ville hämta sitt barn på förskolan. Även 

bemötandet av andra föräldrar i förskolans hall upplevdes vissa gånger som jobbiga, det 

kunde vara sneda blickar och det fanns till och med föräldrar som slutade säga hej.  

 

Anna upplever inte någon större skillnad i bemötandet före eller efter diagnosen. Men 

hon upplevde att det var som att börja om när barnet kom till förskoleklass. Den största 

skillnaden som både Anna och Lisa upplevde, är att de genom BUP fått de rätta 

”verktygen” och hjälpen att hantera och bemöta den problematik som upplevs. Genom 

den vägledningen känner Anna att tänket hos sig själv samt i familjen blivit annorlunda, 

på ett positivt sätt. Lisa som precis påbörjat sin resa är otroligt glad och tacksam över 

den hjälp som hittills erbjudits. Kontakten med nuvarande lärare och BUP har varit 

väldigt bra, Lisa känner att det bara kan bli bättre. Stina ville lyfta fram föräldragruppen 

som en del av den hjälp som erbjuds till familjen, även att inte känna någon ”skam” 

utan se det som en hjälp med att få en förståelse för den förändring som uppstår i 

familjesituationen.  

 

Föräldrarnas tips till förskollärarna/lärare! 

 

Föräldrarna påpekar, var inte rädd att lyfta och uppmärksamma barnens beteende, för 

dem har det blivit en livsstil och vardag. Läraren ”får gärna plantera ett litet frö” genom 

att exempelvis säga ” Har ni tänkt på att det kan vara så här? Ska vi gemensamt se om vi 

kan finna en lösning?”.  Anna och Lisa hade kunnat tänka sig ett föräldramöte där 

ADHD kunde förklaras, så att ”ALLA” föräldrar får mer insikt om hur det är att leva 

med ADHD i familjen. Anna kände även att en kontaktbok som ligger på alla barns 

hylla kan underlätta kontakten med förskolan. Bokens syfte är att beskriva de negativa 

händelserna under dagen, med hjälp av denna bok tror föräldern att kontakten med 

förskolepersonalen kan bli mindre infekterad, Anna menade att det kan kännas lättare 

att läsa när orken finns än att få det verbalt varje dag.   
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Som förskollärare/lärare kan det vara bra att tänka på att beskriva lika mycket positivt 

som negativt beteende hos barnen till föräldrarna. Anna påpekade att det behövs två 

positiva på ett negativt uttalande.  

 

Föräldrarnas råd till andra föräldrar i liknande situationer! 

 

Anna och Lisa ger följande råd: 

 

- Tillåt er att sörja, genom att tillåta sig detta kommer man starkare ut på andra 

sidan. 

-  Var inte rädda att ta emot den hjälp som erbjuds. 

-  Känn ingen skam utan se det som ”verktyg” för att kunna hjälpa ditt eget barn 

på rätt sätt.  
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Diskussion 
 

Båda föräldrarna i intervjuerna lyfte fram hur jobbig den ständigt negativa 

informationen var och poängterar hur viktig de positiva är för att kunna skapa en positiv 

relation mellan föräldrarna och förskolan. Löwenborg(2002) påpekar vikten av att tillåta 

oss själva välja positiva berättelser samt att använda ett konstruktivt, hoppfullt språk. 

När vi gör det kan vi kanske påverka relationen mellan familjen och förskolan i en 

positiv riktning. Det handlar inte om att försköna vår verklighet utan det har en 

betydelse i hur vi skapar våra berättelser. Vår tolkning av detta är, genom att tänka på 

vilka ord och vilket språk vi använder i samtalen med föräldrarna, behöver inte ett 

negativt samtal om barnet bli så betungande för föräldrarna. Genom att lätta upp den 

negativa informationen kan man skapa ett bättre bemötande mellan förskolan och 

hemmen.   

 

Enligt Kadesjö(2008) kan förskollärarnas/lärarnas förmaningar om barnets uppträdande 

och goda råd bidra till känslan av otillräcklighet hos föräldrarna.  En av föräldrarna 

kunde tänka sig en kontaktbok på barnets hylla där de negativa händelserna kunde 

berättas, föräldern menade att genom denna bok kunde relationen mellan hemmet och 

förskolan blivit bättre. Rasmussen(2004) anser att, för att föräldrar och förskola ska 

kunna stötta varandra och ha gemensamma förhållningssätt gentemot barnet, är det en 

viktig förutsättning att samarbetet mellan förskola/skola och hem runt barn med ADHD 

fungerar på ett bra sätt. Författarna beskriver även den dagliga kontakten mellan hem 

och skola, för att den ska fungera bra måste man ha ett system som exempelvis en 

kontaktbok eller e-post. Vilket föräldern efterlyste i intervjun. Vi kan hålla med både 

föräldrar och författare om att en rätt använd kontaktbok underlättar den dagliga 

kontakten, som komplement till den viktiga verbala kommunikationen mellan förskolan 

och föräldrarna. Kan det vara så att vi genom kontaktbok eller e-post minskar 

föräldrarnas inre stress och med det tar bort ett orosmoment i hemmet? Sethi(2012) 

menar att tidiga insatser kan man stärka familjen. Görs det tidigt kan man skydda både 

barn och föräldrar mot negativa konsekvenser, som exempelvis stress och psykologiska 

påfrestningar.  

 

Vår tolkning av hur vi på bästa sätt kan skapa ett gott bemötande och en god 

kommunikation mellan förskolan och föräldrar, är hur viktigt språkbruket och vår 

känsla gentemot barnet i fråga är. Viktigt är att ha en förförståelse för dessa familjer och 

den ständiga stresskänsla de lever i.  

 

Några bitar av den medföljande problematiken med att ha ett barn med ADHD är enligt 

föräldrarna, känslan att inte räcka till, att känna sig misslyckad, maktlösheten och 

känslan av att ofta vara tom på energi. Denna problematik påpekar Kadesjö(2008) han 

menar att föräldrarna behöver hjälp med att minska belastningarna som finns i/på 

familjen, genom exempelvis praktiska insatser som barnvakt eller avlastningsfamiljer. 

Föräldrar kan även behöva hjälp av någon utomstående, som kan ge tips för att kunna 

hantera vardagen och konflikterna med sina barn. Kan det vara att föräldrarnas känsla 

att inte räcka till i slutänden hamnar i en form av sorg, samt oron över hur det ska gå för 

barnet i framtiden. Enligt Duvner(1997) föräldrarna behöver ibland bearbeta orsaken till 

att just deras barn har ADHD, även besvikelsen på skolan, sjukvården och den långa 

vägen till rätt diagnos och oron för framtiden. Sorgen över barnets svårigheter att inte 

räcka till och att inte orka leva upp till sina egna pretentioner på vad en god förälder är, 

det är något som vissa föräldrar behöver få prata om med någon utomstående. 
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Av intervjuerna framkom att efter diagnos samt under utredning, förändrades 

relationerna i hemmet. De fick nu rätt verktyg genom BUP för att hantera de olika 

situationerna med sina barn. Kadesjö(2008) menar att genom en diagnos finns många 

fördelar, bland annat att föräldrarna får mer lärdom om problemområdet. Men den 

största förändringen blev för en familj när de började medicinera sitt barn, föräldern 

beskrev det som att med hjälp av medicinen fick de ett nytt barn. Enligt Duvner(1997) 

kan medicinering med centralstimulerande medel minska det splittrade och stökiga 

beteendet, överaktivitet, impulshandlingar och aggressivitet.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Av ovanstående litteraturgenomgång samt genom intervjuerna av föräldrarnas tankar kring 

hur det är att leva med ADHD i familjen och det upplevda bemötandet i samhället, finner vi 

svårigheter i att hitta tidig forskning kring detta ämne. Vi upplever fortsatt forskning inom 

detta område mycket viktigt. Det är av stor vikt att vi fortsätter att ställa oss kritisk till hur 

bemötandet ser ut mot dessa familjer, samt behovet utan att utesluta vikten av den.  

 

 Slutsats 
 

Med denna studie ville vi få en djupare förförståelse för hur vardagen kan se ut för 

familjer med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder, samt hur de upplever 

bemötandet i samhället. Genom en ökad förståelse samt kunskap om dessa barn och 

deras familjer, anser vi att bemötandet och tilliten kan öka mellan föräldrarna och 

förskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Fungerar som nattfjärilar – dras till det som lyser starkast. De som har ADHD påminner om 

nattfjärilar: De sitter alltid som klistrade vid det som lyser starkast. Ibland är det ett spännande 

gem på bänken. Ibland är det en blank penna. Det är däremot sällsynt att det starkaste ljuset 

kommer från ett bok referat som ska vara klart om två veckor. Och tyvärr är det starkaste ljuset 

en insektsfälla” (Kutscher, 2008, s. 161) 
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Bilaga 1:  

 
Symtom eller kriterier enligt DSM-IV 
 

1. Symtom tydande på uppmärksamhetsproblem: 
a) Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete eller andra aktiviteter 

b) Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller i lekar 

c) Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 

d) Följer inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra uppgifter 

e) Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 

f) Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental 

uthållighet (exempelvis skolarbete eller läxor) 

g) Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (leksaker, läxmaterial, 

pennor mm.) 

h) Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 

i) Är ofta glömsk i det dagliga livet 

 

2. Symtom tydande på överaktivitet och impulsivitet: 

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

b) Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där man förväntas att 

sitta ner 

c) Springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 

situationen 

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

e) Verkar ofta vara ” på spång” eller ” gå på högvarv”  

f) Pratar ofta överdrivet mycket 

g) Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågan avslutats 

h) Har oftast svårt att vänta på sin tur 

i) Avbryter eller inkräktar ofta på andra (exempelvis kastar sig in i andras samtal eller 

lekar) (Kadesjö, 2008) 
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  Bilaga 2:  
Informationsbrev 

 

   

  

  

  

   
  

 

 

Vi är två distansstudenter som läser förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle, vi 

skriver nu vårt examensarbete, som handlar om ”Hur ADHD påverkar 

familjesituationerna”. Genom intervjuer vill vi få en större och djupare förståelse om 

hur det är att leva med ADHD. Med denna studie vill vi i vår kommande yrkesroll som 

förskollärare/ pedagog, kunna bemöta familjer i liknande situationer på ett så 

tillfredställande vis som möjligt. 

Kan ni tänka er att delta i en intervju?  

Intervjuerna kommer att spelas in för att vi lättare ska kunna bearbeta materialet på 

bästa sätt, vi kommer att radera inspelningarna efter godkänt arbete. Allt insamlat 

material kommer att hanteras konfidentiellt och efter samtyckeskravet - deltagaren i 

undersökningen bestämmer själv över sin medverkan.      

Tack på förhand! 

 

Sara Bjellman Borgan Tel nummer xxx-xxxxxxx 

………………………….. 

Pernilla Englundh Tel nummer xxx-xxxxxxx  

………………………….. 

 

Vår handledare heter Maria Andrén och hon nås på e- mail: xxxxxxx eller Tel nummer 

xxx-xxxxxxx  

 

 

mailto:Mie@hig.se


 

21 

 

      

     Bilaga 3:  
 

Intervjufrågor 
 

 Hur upplevde du/ ni spädbarnstiden?  

 Vid viken ålder märkte ni någon avvikelse hos barnet?  

 Vilken problematik upplevdes hos barnet? 

 Hur kom det sig att ni sökte hjälp? 

 Upplevde du/ni att syskonen blev påverkade?  

 Anser du/ni att familjesituationen har förändrats efter diagnos? 

 Hur upplevde ni det sociala närverkets bemötande?  

 Anser ni/du att stödet från förskolan/skolan var/är tillräcklig?  

 Har ni/du blivit erbjuden något stöd? 

 Har ni/du några råd till andra föräldrar som är i en liknande situation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


